
Det är en utmaning att ta sig runt på Argo. 
Vippröret är samlingspunkt för balansövningar, 
för ett eller flera barn i taget. Man tävlar kanske 
två och två om vem som kan hålla sig kvar 
längst?
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GXY8019

Artikelnr. GXY801912-3717

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  322x48x51 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 5
Färgalternativ n n



GALAXYS stålytor är varmförzinkade inuti och 
på utsidan med blyfri zink. Galvaniseringen har 
utmärkt korrosionsbeständighet i utemiljöer och 
kräver lågt underhåll.

Gungplattan är tillverkad av 
medeldensitetspolyeten med utmärkt slagstyrka 
och användbar inom ett stort temperaturspann. 
De längsgående spåren ger en halksäker yta för 
säker lek.

Vridningen utförs av ett varmförzinkat 
Ø76x4mm stålrör. Infästning utgörs av 5 unikt 
utformade och starka nylonfästen (PA6)  som 
gör att gungröret kan vridas 25 grader upp och 
ner.

Den unika supertriangelavsatsen hos GALAXY 
har en inre kärna av galvaniserat stål och ett 
mjukt yttre lager av PUR gummi. De rundade 
kanterna har en antiglid-yta för säker lek.

Häng stången är designad med svetsad stål 
kärna och täckt med låg densitets PE hölje. De 
två gummiklädda handtagen är vinklade för 
bästa ergonomimedan man glider. Hjulen i 
dragaren är tillverkade av TPU för lågt ljud och 
installerade med kullager.  
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 51 cm
Säkerhetsområde 19,7 m²
Total installationstid 3,3
Grävdjup (volym) 0,86 m³
Betong (volym) 0,48 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 108 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
PUR-komponenter 10 år
Ihåliga PE-delar 10 år
Rep & nät 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 %

GXY801912-3717 235,30 2,75 24,80

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/$web/prod/aa8ddf45-81ee-401b-88b0-cd1631f41dcd/GXY8019_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/08dec5fa-6a52-47a2-b47a-b2868b8982de/GXY8019_Side_EN.jpg
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