
WOW! Självstartarsitsen är en helt unik 
uppfinning som gör det möjligt för småbarn att 
gunga innan de helt behärskar koordinationen 
som den gungande rörelsen kräver. När barnen 
sitter kan de putta och dra i de främje kedjorna 
och därmed sätta sitsen i rörelse. Det här är en 
fantastiskt aktivitet för småbarn, som har en 
stark vilja att göra saker på egen hand, men 

ofta behöver hjälp. Känslan av självständighet 
är ovärderlig och ökar deras självförtroende. Att 
gunga på självstartarsitsen är dessutom både 
roligt och tränar viktiga motoriska färdigheter 
som balanssinne. Det främjar också barnens 
sociala och emotionella egenskaper och är ett 
bra sätt att träna fysiska styrkor som muskler, 
bålstabilitet och armar.
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Självstartarsits H=2.0 m
SW990030

Artikelnr. SW990030-00

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  77x50x167 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 1
Färgalternativ n



Den Kompan designade småbarnsgungan är 
tillverkad med en 21.25mm insats av al och furu 
plywood. Höljet är format i UV stabiliserad PUR 
vilket behåller sina egenskaper i temperaturer 
mellan -30 garder celcius till 60 grader celcius.

Den dubbla stålfjädringen ger sitsen en unik 
rörelse. Gungledet är tillverkat av högkvalitativ 
UV-resistent nylon (PA6) med integrerade lager. 
De justerbara kedjorna är fastsatta med en krok 
i rostfritt stål och stöldskyddsbultar i ett 
roterande anti-twist-hölje.

De fyra PUR gummikomponenterna i ändan av 
varje kedja förstärker sätets rörelse fram och 
tillbaka som barnet startar igång.

Sätena är tillgängliga med gungkedjor av 
antingen varmförzinkat stål eller rostfritt stål för 
alla gunghöjder.

 

Självstartarsits H=2.0 m
SW990030

Artikelnr. SW990030-00

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 12,9 m²
Total installationstid 1,3
Grävdjup (volym) 0,00 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 0 cm
Fraktvikt 20 kg
Förankring

Information om garanti
PUR-komponenter 10 år
Kedjor 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 %

SW990030-00 53,50 3,62 32,70

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/$web/prod/b12e1a61-899d-4101-bfcf-e5054ee3092f/SW990030_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/466b9ee1-25f9-4d3d-8be6-90d8ec71ce3b/SW990030_Side_EN.jpg
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