
KOMPAN-gungor kan konfigureras och 
anpassas efter individuella behov och 
önskemål. Portalgungan är en modern 
uppdatering av en traditionell favorit och finns 
tillgänglig i höjderna: 2m för småbarn, 2.5m och 
3m för barn i skolåldern. Alla gungsitsar i 
KOMPANs sortiment passar till 
gungställningen, och standard gungsitsar och 

babysitsar kan levereras med anti-wrap fästen. 
Detta modulära gungsystem kan byggas med 
hur många sektioner du vill.

Portalgunga 1-plats (exkl. sitsar)
KSW921
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Artikelnr. KSW921-0910

Generell produktinformation

Dimension LxWxH 232x184x255 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) -
Färgalternativ n n n n n n n n 

n n n n n n n n



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

Gunglederna är tillverkade av ett högkvalitativt 
uv-stabiliserat nylonhölje (PA6) med integrerade 
livstidsförseglade kullager. De höjdjusterbara 
kedjorna fixeras med en krok av rostfritt stål 
med en stöldsäker ormbult i ett svängbart 
antivridhus. Alla säten med två kedjefixeringar 
finns med antingen standard eller anti-wrap 
upphängning.

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

 

Portalgunga 1-plats (exkl. sitsar)
KSW921

Artikelnr. KSW921-0910

Installationsinformation
Total installationstid 4,4
Grävdjup (volym) 1,12 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 165 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
Stolpar 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Rörliga delar 2 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 %

KSW921-0910 381,70 3,22 46,80

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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