
Gungkoppen är en lekplatsaktivitet som barnen 
kommer att återvända till gång på gång. Med 
sin lättillgängliga skål och låga sitthöjd bjuder 
Gungkoppen in barn i alla åldrar och med alla 
förmågor till lek. För att sätta Gungkoppen i 
rörelse kan barnen använda sina ben-, arm- 
och kroppsmuskler. Fjädern kommer också 
röra sig när barnen endast använder 

överkroppen. Rörelserespons är en av de 
största leksensationer som finns, och 
aktiviteten är både rolig samt tränar sinne för 
balans – en grundläggande förmåga för all 
annan fysisk aktivitet. Balanssinnet är också 
viktigt för barnets förmåga att sitta still och 
koncentrera sig. Lek med rörelserespons 
skapar även förståelse för orsak och verkan 

hos yngre barn.
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Gungkopp
ELE400066

Artikelnr. ELE400066-12LG

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  306x306x60 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n n n n



Snurrkoppen är gjord av återvinningsbar 
Polyeten. Skålen är gjuten i ett stycke med 
integrerade metalltrådbussningar och ett 
vattendräneringshål för att säkerställa hög 
hållbarhet i alla klimat runt om i världen.

GreenLine-versioner i mörk tealfärg är 
utformade med gjutna PP-delar som består av 
25% återvunnet konsumentavfall och 75% 
obehandlat material. GreenLine säkerställer 
lägsta möjliga CO2-emissionsfaktor. 

Gungkoppen finns i fyra olika färger. Gult och 
limegrönt för klassiska lekplatser, Dark Teal för 
GreenLine och beige för lekplatser med naturligt 
utseende.

KOMPANS fjädrar är tillverkade av högkvalitativt 
fjäderstål enligt EN10270. Fjädrarna rengörs 
genom fosfatering innan de målas med en 
epoxiprimer samt ett pulverlack av polyester på 
ytan. Fjädrarna är fixerade med unika 
antiknipbeslag för maximal säkerhet och lång 
livslängd.

Den sandfärgade varianten är tillverkad av 
Rotoformad sten blandat  med PE material med 
nonskid yttextur. Små visuella  varianser i 
stenmixen är normalt.

Fjädrarna fästs med unika klämskydd för 
maximal säkerhet och lång livslängd.

 

Gungkopp
ELE400066

Artikelnr. ELE400066-12LG

Installationsinformation
Max. fallhöjd 50 cm
Säkerhetsområde 7,4 m²
Total installationstid 1,2
Grävdjup (volym) 0,29 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 60 cm
Fraktvikt 36 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
Ihåliga PE-delar 10 år
Fjädrar 5 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Mekanik 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 %

ELE400066-12LG 80,30 2,49 34,00

ELE400066-12DT 79,00 2,44 37,30

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/$web/prod/a51690ee-757d-4329-b621-c5ce83d2843e/ELE400066_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cc577fcb-d805-4b49-9bb5-82a0b90c1b78/ELE400066_Side_EN.jpg
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