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Monteringsvejledning til Kögli Allround Swing 
Varenummer: 1719505 

 

 

 

 

B: Vliesbånd 

C: Trækiler 

D: Surrebånd 

E: Træskruer 

F: Håndtag 

G: Træklodser 

Leveringen indeholder:                  Ekstra tilbehør: 
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NB! 

Produktet som I ønsker at få til at gynge med hjælp fra Köglis Allround Swing skal være udført  så det kan stå sikkert 

nede mellem medernes sidebegrænsninger. 

Produktet skal stå midt på mederne. 

 

Til indendørs brug anbefaler vi hårdt gulv  

(f.eks: fliser, parket eller lignende) de medfølgende vliesbånd (B) anbringes på Kögli Allround Swing. 

For optimal hærdning af klæber anbefaler vi at det først bruges efter 24 timer. 

 

 
 

Kögli Allround Swing kan lakeres, og er så også egnet til udendørs brug. 

 

Til udendørs brug anbefaler vi også at der laves en boring ø 6 mm i midten af mederne så vandet kan løbe 

væk. 

 
 

 

Juster Kögli Allround Swing meder parallelt med hinanden og stabiliser det respektive møbel med de 

medfølgende kiler 
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Kögglis Allround Swing (1719505) er kun egnet til følgende produkter: 

Lænestol eller sofa: 

Bør kun anvendes til siddemøbler, hvor følgende krav er opfyldt: 

Afstand mellem benene, som skal placeres på Köglis Allround Swing skal: Mindst 50 cm.  

Højde på (den ubelastede) siddeflade: Højst 45 cm. 

Hældning på (det ubelastede) ryglæn i fht. lodret: Højst 25° 

Vægt: Mindst 25 kg pr. siddeplads 

 

Barneseng 

Bør kun anvendes til barnesenge, hvis ydersiden af sidedelene på sengen ikke rager længere ud end 

ydersiden på benene. 

Sengebunden skal indstilles til laveste position.  

Mens der gynges, skal man være opmærksom på at barnet holder arme og ben inden for sengens tremmer, 

således at der ikke kommer noget i klemme. 

 

Kravlegård 

Må kun anvendes på kravlegårde, hvor ydersiden af sidedelene ikke rager længere ud end ydersiden på 

benene. 

Hvis bunden kan indstilles i højden, skal den her være indstillet i den laveste position.  

Mens der gynges, skal man være opmærksom på at barnet holder arme og ben inden for kravlegårdens 

tremmer, således at der ikke kommer noget i klemme. 

 

Klapstol, stol eller høj stol (kun med ekstra sikring) 

Må anvendes på klapstole, hvor stolens ben strækker sig skråt udad fra undersiden af armlænet til gulvet. 

Til disse stole kræves der dog en spænderem med klemmelås. Der er forborede huller (Ø: 3 mm. 20 mm. 

dybe) til fastgørelsesbeslag (F) For komplet stabilisering, skal spænderemmene (D) trækkes gennem 

fastgørelsesbeslagene, således at stolen fastgøres og klemmelåsen (1) trækkes til. 

 

 
 

Nødvendigt tilbehør: 
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Kørestol og plejeseng 

Kan anvendes til køreestole og plejesenge (hospitalssenge). 

Til stabilisering af mederne anvendes de 4 træklodser (G). Kørestolen eller sengen sættes op på mederne 

og hjulene bremses (2). Træklodserne (G) trykkes mod hjulene og sikres mod at skride, ved hjælp af kilerne 

(C). 

 
 

Klapvogn og Barnevogn 

Til stabilisering anvendes særligt tilbehør (D, E, F og G). Barne- og klapvogne stilles op på mederne. Hjulene 

bremses (1). Træklodserne (G) trykkes mod hjulene og sikres mod at skride, ved hjælp af kilerne (C). 

Klapvogne og barnevogne kræver yderligere spænderemme med klemmelåse. Der er forborede huller (Ø: 3 

mm. 20 mm. dybe) til fastgørelsesbeslag (F) For komplet stabilisering, skal spænderemmene (D) trækkes 

gennem fastgørelsesbeslagene, således at vognen fastgøres og klemmelåsen (1) trækkes til. 

 

 

Nødvendigt tilbehør: 

Nødvendigt tilbehør: 


