
Mini Dinogunga 360 är en riktig lekmagnet. Här 
kan barnen gunga i många olika riktningar, 
vilket väcker känslan av förundran och får dem 
att komma tillbaka gång på gång. Sitsen gör 
det möjligt för barnen att antingen sitta eller stå 
upp. De virvlande gungande rörelserna i Mini 
Dinogunga 360 tränar grundläggande 
motoriska färdigheter som kroppsuppfattning 

och rumslig medvetenhet. Dessa egenskaper 
hjälper t.ex. barnen att navigera säkert i 
trafiken. När barnen puttar på, drar eller hoppar 
av gungan stärks både stora muskelgrupper 
och bentäthet. De lugna eller vilda gungande 
rörelserna från Mini Dinogunga 360 ger 
spänning, skratt och avslappning samt stödjer 
barnens riskbedömningsförmåga.
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Mini Dinogunga 360
M985

Artikelnr. M98501-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  341x24x273 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n n n



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

Pulverlackerad yta ovanpå galvanisering 
bearbetas i två steg: Lätt slipning och rengöring, 
pulverlackering - tjocklek 70-120 μm.

Gunglederna är tillverkade av rostfritt stål och 
rör sig över två axlar. Lagren är belagda med 
silikon för att göra fjädringen underhållsfri. 
Repet är fastsatt på fästet med hjälp av en 
kedja i rostfritt stål.

Corocordrep med 19mm i diameter eller mer är 
av en speciell "Hercules"-typ med förzinkade 
stålvajrar av sex trådar. PES-garn ligger tätt 
snurrat och fastsmält kring varje tråd, vilket gör 
repen mycket resistenta mot slitage och 
vandalism.

Den specialutformade sitsen består av en insats 
av rostfritt stål som är täckt av ett mjukt lager 
PUR-gummi. Sätet är slagprovat för att uppfylla 
alla globala lekplatsstandarder och repet har ett 
ergonomiskt handtag med ett formgjutet 
handtag av PUR-gummi.  

Mini Dinogunga 360
M985

Artikelnr. M98501-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 150 cm
Säkerhetsområde 51,2 m²
Total installationstid 3,4
Grävdjup (volym) 2,30 m³
Betong (volym) 1,28 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 139 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Färgad ytbeläggning 10 år
Gungleder 5 år
Rep & nät 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 %

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

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