
Mini 360 dinogynge er en vaskeægte 
legemagnet. De mange gyngeretninger vækker 
undren og får børnene til at vende tilbage igen 
og igen. Gyngesædet inviterer børnene til at 
sidde eller stå, mens de gynger. Mini Dinos 
hvirvlende gyngebevægelser træner barnets 
balance- og rumfornemmelse. Disse motoriske 
færdigheder er grundlæggende for 

kropsbevidsthed og rumfornemmelse, f.eks. 
når man skal navigere sikkert i gadetrafikken. 
De store muskler trænes, og knogletætheden 
øges, når der skubbes, trækkes og hoppes fra 
Mini Dino'en. De beroligende eller vilde 
gyngebevægelser støtter de risikovillige 
dømmekompetencer. Bevægelserne forårsager 
både spænding, latter og afslapning.
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Mini 360 dinogynge
M985

Varenr. M98501-0901

Generel produktinformation

Dimensioner LxBxH  341x24x273 cm
Alder  4+
Antal brugere 1
Farvemuligheder n n n



Ståloverfladerne er varmgalvaniseret indvendigt 
og udvendigt med blyfri zink. Galvaniseringen 
har fremragende korrosionsbestandighed i 
udendørs miljøer og kræver lav vedligeholdelse.

Pulverlakeret topfinish oven på galvanisering 
behandles i to trin: Let slibning og ren fejning, 
pulverbelægning - tykkelse 70-120 um.

Gyngebslagene er fremstillet af rustfri stål og 
bevæger sig over to akser. Lejerne er belagt 
med silikone for at gøre affjedringen 
vedligeholdelsesfri. Rebet er fastgjort beslaget 
ved hjælp af en rustfri stålkæde.

Corocord-reb med 19 mm diameter eller mere er 
af den specielle 'Hercules' - type med 
galvaniserede seksstrengede ståltråde. Hver 
streng er tæt indpakket med PES-garn, der 
smeltes på hver enkelt streng. Rebene er meget 
slidstærke og vandalismebestandige og kan om 
nødvendigt udskiftes på stedet.

Det specialdesignede sæde er fremstillet af en 
indsats i rustfrit stål, der er dækket af et blødt 
lag PUR-gummi. Sædet er slagtestet for at 
opfylde alle globale standarder for legepladser, 
og rebet har et ergonomisk greb med et 
formstøbt håndtag af PUR-gummi.  

Mini 360 dinogynge
M985

Varenr. M98501-0901

Installationsinformation
Maks. faldhøjde 150 cm
Faldområde 51,2 m²
Installationstid (timer) 3,4
Udgravningsmængde 2,30 m³
Betonmængde 1,28 m³
Forankringsdybde 90 cm
Fragtvægt 139 kg
Forankringsmuligheder Overflade a

I jorden a

Garanti
Galvaniseret stål Livstid
Malet toplag 10 år
Gyngebeslag 5 år
Reb & net 10 år
Garanterede 
reservedele

10 år
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Bæredygtighed

Vugge-til-port A1-A3 Total CO  ₂
udledning CO e/kg₂

Genanven
dte 

materialer

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

M98501-0901 549,40 4,01 47,60

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer 
"miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder 
samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele 
produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))
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* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde * Maks. faldhøjde | ** Samlet højde

Mini 360 dinogynge
M985
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Klik for at se FRA OVEN Klik for at se FRA SIDEN

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/4aa4aef8-c01d-4b1d-a464-3b8c515b2c39/M985_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/dc4af6fe-004c-4f2a-be0d-bb1f44ee53bb/M985_Side_EN.jpg
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