
När föräldrar och småbarn provat den unika 
gungsitsen Liten & Stor vill de komma tillbaka 
om och om igen. Sitsarna är placerade så att 
den vuxna och barnet kan gunga i ögonhöjd 
när småbarnen för första gången upplever den 
nervkittlande känslan av att gunga. Att gunga 
är både roligt och tränar viktiga motoriska 
färdigheter som sinne för balans och rum. 

Egenskaperna främjar förmågan att hantera sin 
omgivning på ett säkert sätt. Förbindelsen 
mellan barn och vuxan är viktig för leken och 
även värdefull för barnets utveckling mot 
självständig lek. Det är kul att gunga 
tillsammans!
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Liten & Stor gungsits
SW990122

Artikelnr. SW990122-00

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  61x93x0 cm
Åldersgrupp  1+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n n



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.

Liten & Stor-gungsitsen är utrustad med 6mm 
kedjor av rostfritt stål.

Ramen är tillverkad i varmförzinkat stål som är 
pulverlackerad på in- och utsida. Stötdämparen 
på ramens baksida är gjord av PUR.

Liten & Stor-gungsitsen kan monteras på 
Kompans A-gungställning, Robinia-
gungställning samt portalgunga med höjden 
2.5m och 3.0m. Sitsen kan inte monteras på 2m.

Barnsitsen är tillverkad av svart TPV och 
designen har stora benhål för att småbarn 
enkelt ska kunna sitta i den.

Alla mjuka sätesmaterial är maximalt UV- och 
ozon-skyddade inom ramarna av miljökraven.

 

Liten & Stor gungsits
SW990122

Artikelnr. SW990122-00

Installationsinformation
Max. fallhöjd 0 cm
Säkerhetsområde 15,5 m²
Total installationstid 0,3
Grävdjup (volym) 0,00 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 0 cm
Fraktvikt 25 kg
Förankring

Information om garanti
Galvaniserad/färgad 
metall

10 år

Kedjor 10 år
Rörliga delar 2 år
Gungsits 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 %

SW990122-00 51,10 3,30 35,80

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

Liten & Stor gungsits
SW990122
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/51601bb8-af8d-4bcc-88ee-b793885ffeb3/SW990122_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d5486f33-8b87-4653-a324-134cf40f1043/SW990122_Side_EN.jpg
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