
Den fantastiska Tree Top Walk är en 
skrämmande och magkittlande lekattraktion för 
både barn och föräldrar. Stigningar, gripande 
vandringar i höjderna, och inte minst den 
spännande rutschbanan ner lockar barn om 
och om igen. Utsikten från toppen tränar den 
rumsliga medvetenheten, och tack vare de 
transparenta näten är interaktion med kompisar 

eller föräldrar på marken möjlig. De spännande 
stigningarna, balansaktiviteter och glidbanor 
stimulerar barns korskoordineringsförmåga, 
balans och rumsliga medvetenhet samt ger 
enorma mängder kul. Dessa motoriska 
färdigheter är alla viktiga för framtida 
livsfärdigheter, som att navigera trafik säkert 
och bedöma avstånd. Att klättra i denna höjd är 

en bra övning för större muskelgrupper, och 
den upprepade stigningen och rutschen ner 
håller barnen aktiva. Den spektakulära Tree 
Top Walk erbjuder fantastisk utsikt över parken 
och lekplatsen och skapar spänning för hela 
familjen.
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Tree Top Walk
COR10470

Artikelnr. COR104701-1204

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  1365x1457x839 cm
Åldersgrupp  5+
Kapacitet (användare) 25
Färgalternativ n



Corocordrep med 19mm i diameter eller mer är 
av en speciell "Hercules"-typ med förzinkade 
stålvajrar av sex trådar. PES-garn ligger tätt 
snurrat och fastsmält kring varje tråd, vilket gör 
repen mycket resistenta mot slitage och 
vandalism.

Corocords S-klämmor används som universella 
anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm 
rostfritt stål med rundade kanter pressas runt 
repen med en speciell hydraulisk press, vilket 
gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar 
och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter 
den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

Corocords membran består av friktionssäkert 
gummerat material av transportbandkvalitet 
med utmärkt UV-resistens. Testad och 
kompatibel med REACH-krav för PAH. Inuti 
ligger en fyraskiktad armering av vävd 
polyester. Armeringen och de två ytskikten ger 
en total tjocklek på 7,5 mm.

Rostfria komponenter är tillverkade av 
högkvalitativt rostfritt stål i enlighet med globala 
lekplatsstandarder. Stålet är glasblästrat efter 
tillverkning för att säkerställa en jämn glidyta.

 

Tree Top Walk
COR10470

Artikelnr. COR104701-1204

Installationsinformation
Max. fallhöjd 300 cm
Säkerhetsområde 50,5 m²
Total installationstid 114,4
Grävdjup (volym) 27,96 m³
Betong (volym) 18,03 m³
Stolpdjup (standard) 120 cm
Fraktvikt 8.395 kg
Förankring Nedgrävni

ng
a

Information om garanti
Corocord rep 10 år
S-klämmor 10 år
Aluminiumklämmor 10 år
Membran 2 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 %

COR104701-1204 14.682,00 2,43 38,10

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

Tree Top Walk
COR10470
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/01a5992e-ef06-4a1d-9a0b-6ef3aaa9addd/COR10470_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/5c6d5ede-b211-43e4-abaf-70e4c6c115a0/COR10470_Side_EN.jpg
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