
Att gunga är en favorit på lekplatsen! 
Fjädergungan Delfin hjälper dessutom barnen 
att bygga upp fysiska och kognitiva färdigheter. 
När barnen gungar och känner hur Delfinen 
svarar på rörelserna utvecklas både sinne för 
balans och rum – grundläggande motoriska 
färdigheter som hjälper barnen att öka sin 
förståelse för orsak och verkan. Detta 

motiverar till längre lektid. Fjädergungans 
lustiga utseende lockar barnen om och om 
igen, och stimulerar deras fantasi. Leken 
utvecklar också kognitiva färdigheter.
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Delfin
PCM103

Artikelnr. PCM103-0401

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  36x72x73 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n



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.

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.

Fjädrarna fästs med unika klämskydd för 
maximal säkerhet och lång livslängd.

Sitsen är tillverkad av Ekogrip®-panel som 
består av en 15mm tjock PE-bas med 3 mm 
toppskikt av mjukt gummi med en halkfri effekt.

Handtagen är tillverkade av polypropylen. 
Polypropylen har bra slitstyrka och 
slagmotstånd och är användbart i olika 
temperaturer.
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 60 cm
Säkerhetsområde 7,4 m²
Total installationstid 2,1
Grävdjup (volym) 0,17 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 42 cm
Fraktvikt 29 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Varmförzinkat 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 %

PCM103-0401 70,10 2,58 43,10

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/$web/prod/79ed58fa-bf3f-4bdb-88db-d92cf2ce0de3/PCM103_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/57ffd3d7-3581-44d0-8e8b-a6bc8c10d998/PCM103_Side_EN.jpg
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