
Wow! Den ihåliga och smidiga repsitsen är ett 
mycket inbjudande lekredskap. Gungsitsen har 
mjuka stötdämpare som gör det bekvämt att 
gunga och sitsen är enkel att använda och 
putta på. Den lätta repsitsen är tillgänglig för 
barn av alla förmågor och åldrar, och storleken 
på sitsen gör det möjligt för många barn att 
gunga samtidigt och antingen ligga, stå eller 

sitta. Hålen är bra att hålla fast sig i. Repsitsen 
främjar motoriska färdigheter som balans och 
koordination och när barnen puttar på och drar 
för att få gungan i rörelse tränas arm-, ben- och 
magmuskler. Sociala och emotionella 
färdigheter, som förmågan att turas om och 
samarbeta, stimuleras också. Dessa 
egenskaper är viktiga livskunskaper, och roliga 

att lära sig genom lek.
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Repsits 120cm
SW990111

Artikelnr. SW990111-03

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  193x124x0 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 7
Färgalternativ n n n



KOMPANs örnnästet-gungor är konstruerade för 
att vara lätta i vikt och i enlighet med globala 
säkerhetsstandarder. Den mjuka stötdämparen 
med antiglidyta gör gungan extremt 
användarvänligt. Välj mellan en repversion med 
förstärkt PA-rep eller en gjuten PE-version. 
Båda utrustade med mjuka gummistötdämpare. 

Sitsens repöglor är tillverkade av enkelsflätade 
16mm PES rep. PES har hög styrka och slitage 
motstånd samt är UV resistenta. Fästena är 
tillverkade av plast (PA6).

Stötdämparna är tillverkade med en kärna av 
stark polypropylene (PE) med ett mjukt 
ytterlager av thermoplastiskt gummi. Den mjuka 
stötdämparen med non-slip yta gör gungsitsen 
extremt användarvänlig.

Kompans överdimensionerade rostfria stål 
gungleder med anti-twist funktion. Gunglederna 
är fästa till överliggaren på ett svetsat fäste med 
två bultar. Kullagren är integrerade i silikon och 
behöver ingen ytterligare lubrikation.

Repen är tillverkade av UV-stabiliserad 
Polyamid med inre stålkabelförstärkning. Repet 
är induktionbehandlat för att få en stark 
anslutning mellan stål och rep vilket också gör 
det väldigt slitstarkt.

Överkedja och säkerhetskedja är tillverkade av 
hög kvalitativt rostfritt stål för lång livslängd.

 

Repsits 120cm
SW990111

Artikelnr. SW990111-03

Installationsinformation
Max. fallhöjd 143 cm
Säkerhetsområde 18,9 m²
Total installationstid 0,5
Grävdjup (volym) 0,00 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 0 cm
Fraktvikt 40 kg
Förankring

Information om garanti
Rep & nät 10 år
PE/PP komponenter 5 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 %

SW990111-03 173,20 4,81 16,00

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
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/835636a9-c418-4ec5-91dc-ca81f2d5f00a/SW990111_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/2bf54236-6122-4e02-a928-ca5b9f6689bf/SW990111_Side_EN.jpg
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