
Det finns inget roligare än att gunga, och Duo 
gungsits gör det möjligt att gunga tillsammans 
med en kompis. De robusta handtagen ger en 
säker känsla när barnen gungar i många olika 
riktningar. Att gunga är både roligt och tränar 
rumsuppfattning och sinne för balans. 
Egenskaperna hjälper barnen att navigera runt 
i den stora världen på ett säkert sätt och ökar 

deras självförtroende. Att gunga tillsammans 
på Duo gungsits har även många sociala och 
emotionella fördelar som att barnen lär sig 
turas om och samarbeta. Dessutom övas 
känslan för rytm.
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DUO gungsits H=2.5m
SW990201

Artikelnr. SW990201-00

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  69x80x0 cm
Åldersgrupp  2+
Kapacitet (användare) 2
Färgalternativ n n n n n n n n 

n n n n n n 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.

Duo gungsätet har 6mm rostfria stål kedjor. Ramen är pulverlackad inuti och utanpå är 
varmförzinkad stål.

Duo gungsätet kan installeras i Kompan A - ram, 
Robinia ramen och Portal gungsystemen för 
2.5m och 3m höjd. Swing sätet går ej att 
använda för 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.

 

DUO gungsits H=2.5m
SW990201

Artikelnr. SW990201-00

Installationsinformation
Max. fallhöjd 135 cm
Säkerhetsområde 13,9 m²
Total installationstid 0,3
Grävdjup (volym) 0,00 m³
Betong (volym) 0,00 m³
Stolpdjup (standard) 0 cm
Fraktvikt 20 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 %

SW990201-00 48,30 3,21 37,10

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

DUO gungsits H=2.5m
SW990201
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/dc6d5d09-9f20-4515-87c1-1240a9fdf2d8/SW990201_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/9db2ebcb-ebfd-467f-b465-2435b491321e/SW990201_Side_EN.jpg
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