
WOW! Mini hammocken är mycket lek i ett litet 
utrymme. Barn älskar responsiva aktiviteter 
som speglar deras rörelser, och att gunga i 
hammocken utvecklar både koordination och 
balans som är grundläggande för alla andra 
motoriska färdigheter hos småbarn. De 
gungande och svängande rörelserna ger 
barnet en lugn känsla. Att gunga vänner 

försiktigt fram och tillbaka är också roligt, och 
tränar viktiga social-emotionella färdigheter, 
som t.ex. förmågan att turas om. Mini 
hammocken utvecklar också barns förståelse 
för orsak och verkan och förhållandet mellan 
den egna kroppen och omgivningen
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Mini Hammock
PCM804

Artikelnr. PCM804-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  119x40x75 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n



Stålstolparna är galvaniserade inuti och utanpå 
med pulverlackerad toppfinish. Detta ger en 
ultimat korrosionsbeständighet i alla klimat runt 
om i världen.

Hängmattesitsen är gjord av PUR. Alla 
komponenter behåller sina egenskaper i 
temperaturområdet -30°C till 60°C. Alla material 
är UV stabiliserat till ett maximum utan 
användning av tungmetaller.

Unika KOMPAN svivlande upphängning 
möjliggör både svängig och gungande rörelse i 
hängmattan. Höljet är tillverkat av rostfritt stål 
och både bussning och axel av 
mässinglegering. Ytterlocket är tillverkat av 
mjukt TPV-gummi och hela sviveln är fäst vid 
stålstolpen med en aluminiumkoppling.

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

 

Mini Hammock
PCM804

Artikelnr. PCM804-0902

Installationsinformation
Max. fallhöjd 23 cm
Säkerhetsområde 11,2 m²
Total installationstid 2,7
Grävdjup (volym) 0,07 m³
Betong (volym) 0,02 m³
Stolpdjup (standard) 85 cm
Fraktvikt 32 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Ytmonterin
g

a

Information om garanti
Stolpar 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 %

PCM804-0902 87,50 3,62 37,90

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

Mini Hammock
PCM804
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ee8d0a1c-de18-4fd5-979b-5e7a16cb1ffa/PCM804_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/27aecb1d-329d-498a-a32c-56669189ca9c/PCM804_Side_EN.jpg
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