
Gungbrädan är en spännande klassiker på 
lekplatsen. Att gunga utvecklar 
rumsuppfattning, rytmkänsla och benmuskler. 
Aktiviteten främjar också viktiga motoriska 
färdigheter som hjälper barnen att navigera 
säkert runt i sin omgivning. När barnen gungar 
på gungbrädan övas även social-emotionella 
färdigheter eftersom barnen måste turas om, 

samarbeta och visa hänsyn. De kan också 
inspireras av varandra, och våga prova 
någonting de aldrig vågat förut.

Data kan ändras utan meddelande i förväg1 / 05/10/2023

2 2 5 1

Gungbräda med fjädrar
KPL111

Artikelnr. KPL111-0402

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  37x309x83 cm
Åldersgrupp  3+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n n



Sitsarna är tillverkade av 22mm tjock plywood 
från al och fura. Både sidorna är täckta av 2 
fenol lager med anti-halk nät mönster. Alla 
sågade kanter är förseglade med färg för att 
säkerställa lång livslängd.

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.

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

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

Färgade stålkomponenter har en bas av 
varmförzinkning och en pulverlackerad yta. 
Detta ger en bra beständighet mot korrosion i 
alla klimat runt om i världen.

 

Gungbräda med fjädrar
KPL111

Artikelnr. KPL111-0402

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 11,3 m²
Total installationstid 3,7
Grävdjup (volym) 0,42 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 42 cm
Fraktvikt 101 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Färgad ytbeläggning 10 år
Fjädrar 5 år
Plywood 5 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 %

KPL111-0402 237,70 2,40 42,00

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/$web/prod/91ef4cd3-b5a0-4ede-ae3c-434bbf11e93e/KPL111_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d04a8302-8891-4989-b8a5-a8f8406f0d2a/KPL111_Side_EN.jpg
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