
Brun bjørne 
rutsjebane Type 600025

Rutsjebanen til de mindste, med plads til min. 3 børn.

Vers. 1.0
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Masser af kvalitet
•	Skridsikre	stå-	og	siddeflader
•	Begrænset	arealkrav	-	let	at	finde	plads	til
•	Fremstillet	af	miljøvenligt	polyethylen	(PE)
•	Polyethylen	splintrer	og	revner	ikke
•	Vedligeholdelsesfrie	materialer
•	Bliver	ikke	brandvarm	i	solen

Masser af legeværdi
•	Rutsjebane	til	de	mindste	børn
•	Udfordrer	motorikken
•	Udvikler	evnen	til	at	bedømme	afstand	og	fart
•	Giver	stærk	fornemmelse	af	årsag	-	virkning
•	Børnenes	favorit
•	Stimulerer	de	sociale	kompetencer



Tekniske
informationer
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Type 600025
Mål i cm: L 178 - B 43 - H 72
Arealbehov:  528 x 343
Faldhøjde :  58
Aldersgruppe:  fra 1-3 år

Frontview Topview
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Produktmål

58 cm 3 1 - 3 1 3H L178XB43XH72



Aktiviteter
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Rutsjebanen har
“indbygget” hyggekrog

“Vidste du at...”
Børns fysiske og motoriske 
udvikling har stor betydning for deres
balancemæssige, sproglige 
og sociale kompetencer. 

Trappen
Er udviklet i samarbejde med børn. Trappen er gjort 
skridsikker med 3 mm. gummibelægning, dette gør 
også trappen særdeles slidstærk. 



Polyethylen
Alle PoLedon plader og 
tunnelrør er fremstillet af 
miljøvenlig polyethylen (PE). 
Fordele: Ingen vedligehol-
delse - giftfrit materiale - 100 
% genanvendelig - ridser og 
skrammer nedsætter ikke 
produktets styrke eller leve-
tid.  Alle PoLedonplader er 
UV stabiliserede og der gives 
5 års garanti mod væsentlig 
nedfalmning. 10 års garanti 
på materialer- og produk-
tionsfejl.

Kunststof dele
Alle samlinger / holdere til 
tov, møtrikskjulere, fod-
hvilere etc. er fremstillet i 
slagfast nylon.  Nylonen kan 
tåle et temperaturudsving fra 
-40˚C til + 110˚C.

TÜV
Adventure legemiljøet er 
kontrolleret og god-
kendt efter de sidste nye 
normer i den europæiske 
standard EN 1176 af TÜV. 

Ingen revner
Vores plader af polyethylen 
kan ikke splintre, og alle sam-
linger er lavet uden spræk-
ker. Fingre, tøj og snore kan 
således ikke blive revet eller 
komme i klemme.  

Ingen skarpe kanter
Alle kanter er afrundede 
og alle møtrikker er skjult 
af møtrikskjulere.

PAK test
Alle kunststoffer er testet 
fri for tungmetaller af TÜV.

10 års garanti
på materialer og produktionsfejl.

5 års garanti mod væsentlig 

nedfalmning af kunststoffarver.
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Miljøvenlig kvalitet og sikre løsninger
i vedligeholdelsesfrie materialer...


