
Den här gungbrädan har färgglada bin och 
gulliga former som motiverar barn till att leka 
och gunga tillsammans.  Den rymliga designen 
med stöd ger barn med olika förmågor, eller till 
och med vuxna, en stabil position på 
gungbrädan. De riktigt modiga lekdeltagarna 
kan stå på plattformen i mitten och känna 
rörelserna av hur de andra barnen gungar. Att 

gunga, själv eller tillsammans med vänner, är 
roligt och kommer få barnen att återvända, om 
och om igen. Genom att gunga, turas om, 
samarbeta och visa hänsyn till varandra på 
gungbrädan utvecklas dessutom social-
emotionella färdigheter. Små barn skapar en 
förståelse för orsak och verkan.
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Blommor och Bin
M186

Artikelnr. M18601-01P

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  108x328x109 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.

Alla golv är gjorda av en 17.8mm tjock HPL-
skiva med en unik halkfri yta enligt EN 438-6. 
KOMPAN HPL är ett väldigt tåligt material för att 
säkerställa lång livslängd i alla klimat.

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

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.

Alla KOMPANs gungbrädor kan utrustas med 
ett speciellt utformat ryggstöd och med fotstöd 
på varje sida. Dessa extra stöd är lämpliga för 
barn med nedsatt koordination eller balans.

Användningen av två fjädrar och en mittpunkt 
gör det möjligt för användare i olika åldrar att 
leka tillsammans. Tippningspunktsbussningen 
är en gjord av högkvalitativ nylon (PA6).
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 17,8 m²
Total installationstid 8,7
Grävdjup (volym) 0,42 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 42 cm
Fraktvikt 299 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
HPL-plattform 15 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
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 %

M18601-01P 593,90 2,39 40,30

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/$web/prod/645127fe-91df-4620-887b-573771fd83b7/M186_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c0cbb673-12df-4b3d-a6f9-611701f4e247/M186_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

