
WOW! De flyttbara hängmattorna tar priset 
som den roligaste och mest intressanta 
mötesplatsen på marknivå: De två 
hängmattorna kan köras från sida till sida och 
man kan placera dem närmare varandra eller 
längre ifrån varandra. Detta skapar en justerbar 
och gungande plattform för umgänge. 
Ungdomar tycker extremt mycket om föremål 

som reagerar på rörelse. Hängmattor, räls- och 
sittkombinationer stöder roliga 
kroppspositioner: man kan sitta, ligga, stå eller 
stå på knä när man kopplar av tillsammans. 
Detta gör de rörliga hängmattorna relevanta för 
de flesta åldrar och användare, inklusive 
användare med funktionshinder. Eftersom man 
kan flytta och justera hängmattorna främjar det 

samarbets- och turordningsförmåga. Den 
milda, gungande känslan man får av att gunga 
på de flyttbara hängmattorna lugnar oroliga 
barn.
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Flyttbara Hängmattor
PCM701

Artikelnr. PCM701-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  331x243x65 cm
Åldersgrupp  4+
Kapacitet (användare) 6
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.

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

Bältessits är tillverkad av PUR. Alla 
komponenter behåller sina egenskaper i 
temperaturområdet -30°C till 60°C. Alla material 
är maximalt stabiliserade utan användning av 
tungmetaller.

Våra hängande "Turbo Challenges" är 
varmförzinkade och har en pulverlackerad yta. 
Detta ger en ultimat korrosionsbeständighet i 
alla klimat runt om i världen.

 

Flyttbara Hängmattor
PCM701

Artikelnr. PCM701-0902

Installationsinformation
Max. fallhöjd 59 cm
Säkerhetsområde 23,2 m²
Total installationstid 5,2
Grävdjup (volym) 0,22 m³
Betong (volym) 0,04 m³
Stolpdjup (standard) 85 cm
Fraktvikt 136 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Stolpar 10 år
Membran 2 år
Rep & nät 10 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 %

PCM701-0902 423,70 4,01 34,90

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

Flyttbara Hängmattor
PCM701
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/26e92755-7d7b-4927-a9e1-18562eb74139/PCM701_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/6ac60fa5-6c2b-4ac9-97c1-19e6fd5e2289/PCM701_Side_EN.jpg
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