
Det här lektornet med gunga uppmuntrar barn 
till att klättra, rutscha och gunga. Strukturen 
motiverar barnen till fysisk och social lek. Att 
klättra stärker muskler och utvecklar kors-
koordination – viktigt för den tvärmodala 
uppfattningen som i sin tur främjar t.ex. läsning. 
Att rutscha är nervkittlande och stärker också 
hållning och balans – fundamentala färdigheter 

för alla andra fysiska egenskaper. God hållning 
och balans hjälper också barnet att navigera 
säkert runt i sin omgivning. Att gunga är alltid 
en favoritaktivitet på lekplatsen, och med så 
mycket lek i en struktur främjas både längre 
lektid och välmående.

Data kan ändras utan meddelande i förväg1 / 05/10/2023

4 2 1 1

1 3 2 8

1 5 2 1

Lektorn med gunga, 2-sits
PCM110721

Artikelnr. PCM110721-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  785x500x412 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 12
Färgalternativ n n 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.

Rutschbanorna finns i olika material och färger: 
Raka eller böjda PE rutschbanor i gul eller grå 
färg. Kombinerad med EcoCore™ sidor och 
rostfritt stål. Helt rostfritt stål i endelad design för 
mer vandalismsäkra lösningar.

Huvudstolpar med varmförzinkad stålfot finns i 
olika material: tryckimpregnerade furustolpar. 
Förgalvaniserade in- och utvändigt med 
pulverlackerade toppfinish stålstolpar. Blyfri 
aluminium med färganodiserad toppfinish eller 
tryckimpregnerade stolpar i furu. 

Repen är tillverkade av UV-stabiliserade PES-
repsträngar med inre ståltrådsförstärkning. 
Polyesteromslaget smälts induktivt på varje 
sträng för att uppnå utmärkt slitagebeständighet.

Elementen i rostfritt stål är tillverkade av 
högkvalitativt stål. Stålet rengörs efter 
tillverkning för att säkerställa en jämn och ren 
glidyta.

Alla däck stöds av unikt designade 
aluminiumramar med låg kolhalt med flera 
fästalternativ. De gråfärgade gjutna panelerna 
är tillverkade av 75% PP material av återvunnet 
konsumentavfall från havet med ett halkfritt 
mönster och en texturyta.  
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 239 cm
Säkerhetsområde 58,3 m²
Total installationstid 16,0
Grävdjup (volym) 1,01 m³
Betong (volym) 0,04 m³
Stolpdjup (standard) 85 cm
Fraktvikt 536 kg
Förankring

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
Rep & nät 10 år
Komponenter i rostfritt 
stål

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 %

PCM110721-0902 1.174,40 2,71 49,80

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/$web/prod/befc3247-6b91-42b5-bbbc-e0da9d57a610/PCM110721_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/161b708a-7440-400b-9ba4-5be0d2930529/PCM110721_Side_EN.jpg
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