
Av alla lekaktiviteter som finns är örnnästet en 
storfavorit. Barn älskar att gunga eftersom det 
kan göras både individuellt eller tillsammans 
med kompisar.   Skalsitsens är tillgänglig för 
barn av alla förmågor och åldrar, och storleken 
på sitsen gör det möjligt för många barn att 
gunga samtidigt. Att gunga är både roligt och 
tränar barnens ABC: smidighet, balans och 

samordning samt deras rumsliga medvetenhet. 
Dessa motoriska färdigheter är avgörande för 
att kunna bedöma avstånd och navigera i 
trafiken på ett säkert sätt. Barn kan stå, sitta 
eller ligga i gungorna – och även hoppa av! 
Utöver motoriska färdigheter tränar detta också 
arm-, ben- och bålmuskler.  När barnen hoppar 
av gungan stärks bentätheten. Örnnästet tränar 

också sociala färdigheter eftersom barnen 
måste turas om och samarbeta.
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Örnnästet grå Skalsits 100cm
KSW92007

Artikelnr. KSW92007-0910

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  319x184x255 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 6
Färgalternativ n



De vertikala stolparna av varmförzinkat stål med 
eller utan pulverlack. Gungramens ändfästen  
och överliggare är varmförzinkad stål med eller 
utan pulverlack.

Kompans överdimensionerade rostfria stål 
gungleder med anti-twist funktion. Gunglederna 
är fästa till överliggaren på ett svetsat fäste med 
två bultar. Kullagren är integrerade i silikon och 
behöver ingen ytterligare lubrikation.

Kompans standardsitsar är konstruerade för 
maximal säkerhet och hållbarhet. Sitsen med en 
kärna av Polypropen och yttergummi 
produceras i ett moment. Sitsarna finns med 
kedjor av antingen varmförzinkat stål eller 
rostfritt stål och för alla gunghöjder.

Unikt designade sitsar för småbarn: Blöjsits av 
gummi. Självstartarsits av PUR med fyra kedjors 
upphängning för enkel rörelse. Barnkorg. You & 
Me gunga för vuxen/barn eller barn i olika åldrar 
att gunga tillsammans vända mot varandra.

KOMPANs örnnästet-gungor är konstruerade för 
att vara lätta i vikt och i enlighet med globala 
säkerhetsstandarder. Den mjuka stötdämparen 
med antiglidyta gör gungan extremt 
användarvänligt. Välj mellan en repversion med 
förstärkt PA-rep eller en gjuten PE-version. 
Båda utrustade med mjuka gummistötdämpare. 

 

Örnnästet grå Skalsits 100cm
KSW92007

Artikelnr. KSW92007-0910

Installationsinformation
Max. fallhöjd 143 cm
Säkerhetsområde 17,5 m²
Total installationstid 4,3
Grävdjup (volym) 1,05 m³
Betong (volym) 0,58 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 202 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Stålstolpe HDG Livstidsgaranti
Gungsits 10 år
Gungleder 5 år
Kedjor 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 %

KSW92007-0910 478,00 3,21 41,90

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).

3 / 05/10/2023 Data kan ändras utan meddelande i förväg



* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd

Örnnästet grå Skalsits 100cm
KSW92007
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/930a30d6-ef4d-4b13-8f6e-441ddbcaabf1/KSW92007_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/460732f6-7716-4945-9298-72436376cd23/KSW92007_Side_EN.jpg
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