
Gungbrädan är en klassisk lekutrustning som 
tränar orsak och verkan när barnet ser sina 
rörelser upprepas. De gungande rörelserna 
som kräver att deltagarna samarbetar är ett 
utmärkt sätt att utveckla förhandlingsförmågan. 
Gummidämparen fungerar som en 
säkerhetsbroms om ett av barnen plötsligt 
hoppar av.
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Gungbräda
NAT103

Artikelnr. NAT103-0512

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  302x37x97 cm
Åldersgrupp  3+
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.

Gungrörelsen styrs av ett robust 
gummifjäderelement.

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.

De färgade stålkomponenterna är 
varmförzinkade och har en pulverlackerad 
finish. Detta säkerställer korrosionsskydd i alla 
klimat och väderförhållanden. De andra 
stålytorna är varmförzinkade inuti och utanför 
med blyfri zink.  
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 118 cm
Säkerhetsområde 11,0 m²
Total installationstid 4,0
Grävdjup (volym) 0,23 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 46 cm
Fraktvikt 151 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Tallträ 10 år
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Galvaniserad/färgad 
metall

10 år

EcoCore HDPE Livstidsgaranti
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 %

NAT103-0512 146,20 1,03 17,90

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/$web/prod/344c9d3f-1d72-4ad4-ad8e-90fccd9df802/NAT103_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/b710b0d9-446b-4376-8072-4ff91f5e8f94/NAT103_Side_EN.jpg
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