
Den dubbla fjädergungan lockar barn till att ha 
skoj och gunga tillsammans om och om igen. 
Fjädergungans kompakta design gör 
samarbetet konstant och intensivt. Gungan 
garanterar timmar av skoj. Och den lugnande, 
gungiga rörelsen bjuder in till lek, även med ett 
udda antal barn.  Gungandet tränar balans och 
rumsmedvetenhet som är avgörande för 

kroppsförtroende t.ex. för att kunna undvika att 
ramla. En välutvecklad balans är 
grundläggande för förmågan att sitta stilla och 
koncentrera sig. Den rytmiska rörelsen tränar 
samarbete och stimulerar social-emotionella 
färdigheter som empati och förståelse för att 
turas om. För småbarn och barn är den dubbla 
fjädergungan en perfekt nybörjar-gungbräda 

som introducerar barnen till aktiva, roliga, 
parallella och sociala lekar.
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Dubbel Fjäderlek
NRO103

Artikelnr. NRO103-0401

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  20x96x61 cm
Åldersgrupp  3+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n n



Alla Robinia-produkter från KOMPAN är 
tillverkade av Robinia trä från hållbara 
europeiska källor. På begäran kan den 
levereras som FSC® Certified (FSC® 
C004450).

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.

Robinia-produkter finns i tre olika trä 
behandlingsalternativ: Obehandlat Robiniaträ 
eller brunmålade med ett pigment som 
upprätthåller träfärg och färgad version med 
målning utvalda komponenter.

 

Dubbel Fjäderlek
NRO103

Artikelnr. NRO103-0401

Installationsinformation
Max. fallhöjd 65 cm
Säkerhetsområde 6,7 m²
Total installationstid 2,1
Grävdjup (volym) 0,16 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 41 cm
Fraktvikt 64 kg
Förankring Nedgrävni
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a
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Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Komponenter i rostfritt 
stål

Livstidsgaranti

Fjädrar 5 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 %

NRO103-0401 94,80 1,73 15,70

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
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/cbf32f6f-f160-4845-affd-b0e60b977c64/NRO103_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5cbd7dac-a56c-4379-ad96-a0e214021ba5/NRO103_Side_EN.jpg
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