
Denna multi-gungbräda motiverar barn till att 
delta i leken och gunga tillsammans. Den 
rymliga designen med fot- och sidostöd 
uppmuntrar barn av alla förmågor till att gunga 
och sätena är utformade så att både stora barn 
och vuxna kan sitta. De modigaste barnen kan 
stå på plattformen medan andra gungar. Att 
gunga är spännande och stärker dessutom 

muskler och motoriska färdigheter som balans 
och kors-koordination. När barnen samarbetar, 
turas om och väntar på sin tur på gungbrädan 
utvecklas också social-emotionella färdigheter. 
Små barn skapar sig en förståelse för orsak 
och verkan.

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

5 4 4 5

3

Fågel/Delfin gungbräda
KPL116

Artikelnr. KPL116-0412

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  108x301x90 cm
Åldersgrupp  3+
Kapacitet (användare) 10
Färgalternativ n



Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

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.

Stången är gjord av furu som är impregnerad 
enligt klass AB med Tanalith E3475 enligt 
EN335.

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

Sitsar och plattformar 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.

Handtagen är tillverkade av polypropylen. 
Polypropylen har bra slitstyrka och 
slagmotstånd och är användbart i olika 
temperaturer.

 

Fågel/Delfin gungbräda
KPL116

Artikelnr. KPL116-0412

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 16,4 m²
Total installationstid 6,8
Grävdjup (volym) 1,01 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 42 cm
Fraktvikt 220 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Tallträ 10 år
Plywood 5 år
Fjädrar 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 %

KPL116-0412 495,00 2,34 39,40

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/$web/prod/654e35d2-e4fe-4ec0-93b3-2c0e8c4d8910/KPL116_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/fdbba1d1-f6b7-4c53-b2a1-659bfb2d5e2f/KPL116_Side_EN.jpg
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