
Barn kan gunga milt eller vilt, ligga ner, sitta 
upp eller till och med stå i Hängmattan. Här kan 
barn med olika förmågor känna hur 
Hängmattan svarar på rörelse. Att putta eller 
dra vänner sida till sida är också roligt, och 
stärker samtidigt armmuskler. Den gungande 
rörelsen tränar också sinne för balans och rum 
samt känsla för rytm. Alla dessa färdigheter 

hjälper barnen att navigera säkert i sin 
omgivning, t.ex. i trafiken. Balanssinne är 
också fundamentalt för alla andra motoriska 
färdigheter, som i sin tur främjar t.ex. 
koncentrationsförmåga.
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Hängmatta med galvaniserade stolpar
PCM805

Artikelnr. PCM805-1001

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  396x77x138 cm
Åldersgrupp  3+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n



De två stolparna är tillverkade av varmförzinkat 
stål med aluminiumlock och med möjlighet för 
antracitgrå pulverlackerad finish.

Hängmattan är tillverkad av stålförstärkta och 
enkelflätade 16 mm PES-rep. PES är otroligt 
stark och hållbar mot slitage och UV-strålning. 
Repen monteras med nylonanslutningar (PA6) 
vilket säkerställer en smidig och bekväm 
hängmatta. 

Gungleden är tillverkade av rostfritt stål och rör 
sig över två axlar. Lagren är belagda med 
silikon för att göra fjädringen underhållsfri. Det 
finns ett roterande anti-twist fäste där repet är 
fastsatt för att säkerställa att hängmattan inte 
vecklas ihop.

 

Hängmatta med galvaniserade stolpar
PCM805

Artikelnr. PCM805-1001

Installationsinformation
Max. fallhöjd 100 cm
Säkerhetsområde 28,0 m²
Total installationstid 1,2
Grävdjup (volym) 2,00 m³
Betong (volym) 1,39 m³
Stolpdjup (standard) 100 cm
Fraktvikt 60 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Rep & nät 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 %

PCM805-1001 186,70 3,33 36,00

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

Hängmatta med galvaniserade stolpar
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/9c2c4ce4-0fcb-4cc7-9e30-b7c347129f6c/PCM805_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/451e904c-fdfe-46bd-b3e0-c5dcde6477b0/PCM805_Side_EN.jpg
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