
Att rida på Elefanten gör alla barn glada. 
Elefanten är multifunktionell: barn kan välja 
mellan att hålla i sig på gummihandtagen eller 
stången, beroende på vilket håll de vänder sig. 
Bra fotstöd finns åt båda riktningar, så att två 
barn enkelt kan gunga tillsammans. Att gunga 
på fjädergungan tränar motoriska färdigheter 
som balans och koordination – viktiga för 

rörelsekontroll. När barn pressar fötterna mot 
fotstödet och håller sig fast tränas även 
muskelstyrka. Elefanten tränar sist men inte 
minst också samarbete och förmågan att turas 
om. Det är viktiga sociala och emotionella 
färdigheter som hjälper barnen att få nya 
vänner.
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Elefanten
NAT102

Artikelnr. NAT102-0412

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  80x81x67 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n



Stolpar och brädor tillverkas av FSC®-
certifierad (FSC® C004450) tall från europeiska 
skogar. Träet är tryckimpregnerat (klass AB) 
med Tanalith E3475 enligt EN335.

Stålytorna är varmförzinkade in- och utsida med 
blyfri zink. Galvaniseringen har utmärkt 
korrosionsbeständighet i utomhusmiljöer och 
kräver lågt underhåll.

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.

Dropphandtaget har utformats i form och 
diameter för att optimalt passa för äldre barn. 
Den speciella termoplastiska 
polyuretangummiytan (TPU) gör den behaglig 
att använda.

 

Elefanten
NAT102

Artikelnr. NAT102-0412

Installationsinformation
Max. fallhöjd 60 cm
Säkerhetsområde 8,8 m²
Total installationstid 2,7
Grävdjup (volym) 0,29 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 42 cm
Fraktvikt 68 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Tallträ 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Fjädrar 5 år
Handtag 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 %

NAT102-0412 152,80 2,52 40,70

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

Elefanten
NAT102
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c76b56bf-1f65-4ef5-a28c-da59ac10b3d0/NAT102_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/c47c5510-43e7-41c6-9674-963c0491c74c/NAT102_Side_EN.jpg
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