
Svajbanan lockar barn att testa sin balans och 
de horisontella stockarna är en succé på 
lekplatsen, gång på gång. För varje steg som 
barnet tar tränas viktiga fysiska färdigheter: 
balanssinnet, små muskler i fötter, ben, 
bålmuskler och armar, för att justera balansen. 
Sidobalkarna ger ett bra stöd för de som inte 
gått på Svajbanan förut. Att gå på Svajbanan är 

också en social upplevelse. Tack vare de 
sammankopplade horisontella och vertikala 
kedjorna känner barnen alla andra barns 
rörelser på bron. Denna funktion bidrar till den 
fysiska utmaningen att hålla balansen. Den 
främjar dessutom samarbete samt förmåga att 
turas om, förhandla och visa hänsyn, vilket är 
viktiga sociala och emotionella färdigheter för 

att få vänner.
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Svajbana
PCM80921

Artikelnr. PCM80921-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  121x229x125 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n n n n



Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i 
olika material: Tryckimpregnerade furustolpar. 
Stålstolpar med förgalvaniserad insida och 
utsida med pulverlackerad topp-finish. Blyfria 
aluminiumstolpar med färg anodiserad 
toppfinish. Greenline TexMade stolpar av 100% 
konsumentavfallsåtervunnen PE och textil.

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utvändigt 
med blyfri zink. Förzinkningen har bra 
beständighet mot korrosion och är underhållsfri.

TexMade-stegpålar består av 100 % post-
consumer-återvunnet PE- och textilavfall.

KOMPAN GreenLine är utformade med ultimata 
miljövänliga material med lägsta möjliga CO2-
emissionsfaktor. TexMade stolpar, EcoCoreTM-
paneler av 100% konsumentåtervunnet 
havsavfall och gjutna PP-däck.

Kedjor är tillverkade av rostfritt stål av hög 
kvalitet för att säkerställa produktens hållbarhet. 
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Artikelnr. PCM80921-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 38 cm
Säkerhetsområde 19,8 m²
Total installationstid 7,5
Grävdjup (volym) 0,71 m³
Betong (volym) 0,38 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 184 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
Kedjor 10 år
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

PCM80921-0901 298,00 2,17 67,90

PCM80921-0950 225,70 1,49 80,80

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6d01048b-8683-4c43-89cb-8e72e525bfd1/PCM80921_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a2941277-98ef-46dd-83d6-ccab02c50b20/PCM80921_Side_EN.jpg
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