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udvikling gennem leg

Rutchebane
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- den klassiske rutchebane

Masser af kvalitet
•	Fremstillet	af	miljøvenligt	polyethylen.
•	 Polyethylen	splintrer	og	revner	ikke.
•	 Bliver	ikke	varm	i	solen.
•	 Alle	materialer	er	vedligeholdelsesfrie.
•	 Begrænset	arealkrav	-	let	at	finde	plads	til.

Masser af legeværdi
•	 Børnenes	førstevalg.
•	 Udvikler	evnen	til	at	bedømme	afstand	og			
	 fart.

•	 Udfordrer	motorikken	

Rutchebanens over-

flade er lavet af PE. 

Det er en god glide 

overfalde der ikke bli-

ver brændende varm i 

solen.

Kan nemt monte-
res på alle typer 
overflade



Produktmål

Mål i cm: L 256 - B 52 - H 167

HCL

2 3 H90 cm 2-8 L268 x B42 x H168x 1

Areal behov

Arealbehov i cm: 606 x 350

Type 1981 
Mål i cm: L 256 - B 52 - H 167
Arealbehov:  606 x 350
Faldhøjde:  90 cm
Faldunderlag:  iflg. EN 1177
Aldersgruppe:  fra 2 år
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Tekniske
informationer
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Vores plader af polyethylen kan ikke 

splintre, og alle samlinger er lavet 

uden sprækker. Fingre kan således 

ikke blive revet eller komme i klem-

me – det samme gælder for tøj og 

snore i tøj. 

Alle håndtag er udformet med gode 

gribeflader og er afrundede, så risiko 

for øjen- og tandskader minimeres.  

Alle håndtag er lavet af nylon så fing-

rene ikke kan fryse fast.

Ekstra udstyr:
Easy-ON gummimåtter med huller.

Nem installation med spyd direkte på 

græs.

Rutchebanens overflade er lavet af 

PE. Det er en god glide overfalde der 

ikke bliver brændende varm i solen.



Sikker legeplads af høj kvalitet... 

10 års garanti
på materialer og produktionsfejl.

5 års garanti mod væsentlig 

nedfalmning af kunststoffarver.

Alle træde – og siddeflader er gjort skrid-

sikre med gummioverflade – teknologi fra bil-            

industrien.

Alle kanter er afrundede og alle møtrikker skjult 

af møtrikskjulere.

PAK test

Alle kunststoffer er testet fri for tungmetaller 

af TÜV.

Kontrolleret og godkendt efter de sidste nye 

normer i den europæiske standard EN 1176 af 

TÜV. 

Alle møtrikskjulere, fodhvilere etc. er fremstillet 

i slagfast nylon. Nylonen kan tåle et temperatur-

udsving fra -40˚C til + 110˚C.

Alle rør af galvaniseret stål. 

Ingen vedligeholdelse. 

Alle PoLedon-plader er fremstillet af miljøvenlig 

polyethylen (PE). Fordele: Ingen vedligeholdelse 

- giftfrit materiale - 100 % genanvendelig - ridser 

og skrammer nedsætter ikke produktets styrke 

eller levetid. 

Alle PoLedon-plader er UV stabiliserede og der 

gives 5 års garanti mod væsentlig nedfalmning. 

10 års garanti på materialer- og produktionsfejl.

Vores plader af polyethylen kan ikke splintre, og 

alle samlinger er lavet uden sprækker. Fingre kan 

således ikke blive revet eller komme i klemme – 

det samme gælder for tøj og snore i tøj. 
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