
WOW! The Five Way Swing is a fantastic play 
encourager. Not only is swinging the most 
popular activity for school age children, but 
when it comes to social play for school agers, 
it’s the more the merrier. So swinging together, 
five children in a circle, is hugely attractive. 
Apart from the fun element, swinging on the 
Five Ways Swing trains important physical 

skills such as balance, coordination and 
muscle strength. This includes timing, rhythm 
and the sequencing of movements to avoid or 
meet each other in the middle. These are 
important skills in ball games and other sports. 
They also help children manage streets and 
traffic securely. The socio-emotional effect of 
swinging together cannot be overestimated. 

The soothing or wild swing movements cause 
both thrill, laughter and relaxation. The Five 
Way Swing is for friends who love to play.
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Femgunga
M978

Artikelnr. M97801-3517

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  621x653x255 cm
Åldersgrupp  3+
Kapacitet (användare) 5
Färgalternativ n



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

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.

 

Femgunga
M978

Artikelnr. M97801-3517

Installationsinformation
Max. fallhöjd 125 cm
Säkerhetsområde 47,3 m²
Total installationstid 11,1
Grävdjup (volym) 2,11 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 66 cm
Fraktvikt 646 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Varmförzinkat stål 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 %

M97801-3517 903,10 1,40 23,40

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/$web/prod/cd64989a-a49c-44db-925c-5d301989e4ac/M978_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a5b8a102-0b6a-4a9a-a2d3-a7e9500ef988/M978_Side_EN.jpg
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