
Blommorna på stolparna ger ett lekfullt uttryck 
som lockar småbarn. Barn älskar att gunga, 
och den här gungan med robust gummisäte 
utmanar gång på gång barnets förståelse för 
orsak och verkan genom att svara på rörelser. 
Gungsitsen är placerad i rätt höjd så att barn 
kan ligga på magen och samtidigt putta med 
fötterna för att gunga. Aktiviteten tränar 

motoriska färdigheter, främst sinne för balans 
och rum, som är fundamentala för förmågan att 
navigera i sin omgivning på ett säkert sätt. Att 
gunga självständigt är en ovärdelig känsla för 
småbarn eftersom det både stärker deras 
självkänsla och breddar deras fysiska 
komfortzon. Föräldrar och vänner kan enkelt 
delta i den roliga leken vid gungan.
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Gunga 1-plats, Blommor
NRO916

Artikelnr. NRO916-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  147x47x173 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ 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).

Bältessätet är tillverkat av UV-stabiliserad PUR. 
Den behåller sina egenskaper i 
temperaturområdet -30°C till 60°C.  Repen är 
tillverkade av UV-stabiliserat PP-rep med inre 
stålkabelförstärkning och yttre lager av 
transparent PUR.

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.

Blommor på 19mm EcoCore™. EcoCore™ är 
ett mycket hållbart, miljövänligt material, som 
inte bara kan återvinnas efter användning, utan 
också består av en kärna som produceras av 
100% återvunnet material.

Robiniastolparna kan monteras med träet direkt 
i marken eller med varmförzinkade stålfotar.

 

Gunga 1-plats, Blommor
NRO916

Artikelnr. NRO916-1001

Installationsinformation
Max. fallhöjd 80 cm
Säkerhetsområde 19,5 m²
Total installationstid 2,6
Grävdjup (volym) 0,25 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 124 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Robiniaträ 15 år
Gungsits 10 år
Gungleder 5 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 %

NRO916-1001 71,50 0,73 5,50

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

Gunga 1-plats, Blommor
NRO916
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6dadce2a-0353-4203-a2fa-6bff838651c0/NRO916_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/bcf79e2e-6fe0-4ead-acb8-14f37e10397d/NRO916_Side_EN.jpg
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