
Bambusová stezka (Bamboo Trail) je skvělou a 
všestrannou pozvánkou ke hře na každém 
dětském hřišti. Její nesmírná přitažlivost bude 
děti znovu a znovu lákat, aby vyzkoušely 
těsná, skákací lana a rozmanité možnosti 
lezení. Na Bambusové stezce si díky 
průhlednému provedení může hrát mnoho dětí 
najednou. Děti se tak mohou navzájem vidět, 

komunikovat a komunikovat prostřednictvím 
tohoto dílu. Lezeckou stěnu lze používat z 
obou stran, což podporuje kooperativní hru. 
Náročná skluzavka Zig-Zag nabízí bohatý 
trénink koordinace a svalů a pevný povrch v 
hopsavém prostředí. Stezka se houpe a odráží 
pohyby dítěte, což každému kroku dodává 
prvek vzrušení a soustředění. Lezení zde je 

skvělá zábava a může vydláždit cestu k 
přátelství na celý život.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023
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Stezka - Bamboo
CRP250201

Položka č. CRP250201-0901

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  978x97x409 cm
Věková skupina  6+
Kapacita (uživatelé) 10
Možnosti barev n n n



Lana jsou vyrobena z UV stabilizovaných PES 
pramenů lana s vnitřní výztuhou ocelovým 
lankem. Polyesterový obal je indukčně nataven 
na každý pramen, aby se získala vynikající 
odolnost proti opotřebení a roztržení.

Barevné ocelové komponenty mají základnu z 
žárového zinkování a povrchovou úpravu 
práškovou barvou. To poskytuje maximální 
odolnost proti korozi ve všech klimatických 
podmínkách po celém světě. Ostatní ocelové 
povrchy jsou uvnitř i vně žárově zinkovány 
bezolovnatým zinkem

Chytré svorky Corocord jsou pečlivě navrženy 
do nejmenších detailů, aby byla zajištěna 
vynikající flexibilita vysoce kvalitního 
hliníkového materiálu. Chytré svorky se 
upevňují kolem sloupků pomocí čtyř ocelových 
šroubů. Nepoužívané upevňovací body jsou 
uzavřeny PA krytkami.

Panely z 19mm EcoCore™. EcoCore™ je 
vysoce odolný materiál šetrný k životnímu 
prostředí, který je nejen po použití 
recyklovatelný, ale také se skládá z jádra 
vyrobeného ze 100% recyklovaného 
spotřebního materiálu z potravinových obalů.

Komponenty z nerezové oceli jsou vyrobeny z 
vysoce kvalitní nerezové oceli v souladu s 
celosvětovými standardy pro dětská hřiště. Ocel 
je po výrobě opracována abrazivním tryskáním 
pro zajištění hladkého povrchu.

Houpací trubice je vyrobena z PE se střední 
hustotou s vynikající odolností proti nárazům a 
použitelností ve velkém rozsahu teplot. Podélné 
drážky poskytují protiskluzový povrch pro 
bezpečnou hru.
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Informace o instalaci
Maximální výška pádu 185 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

49,0 m²

Celková doba instalace 11,0
Objem výkopu 5,72 m³
Objem betonu 3,39 m³
Hloubka základu 
(standard)

90 cm

Hmotnost dodávky 429 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
Galvanizovaná ocel Celoživotní
Lakovaná horní vrstva 10 let
Lana & sítě 10 let
Hliníkové svorky 10 let
Zaručené náhradní díly 10 let

2 / 05/10/2023 Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.



Udržitelnost

Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

CRP250201-0901 1.067,20 3,30 38,70

Celkovým rámcem uplatňovaným pro tyto faktory je Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které 
kvantifikuje „environmentální informace o životním cyklu produktu a umožňuje srovnání mezi produkty, které 
plní stejnou funkci“ (ISO, 2006). Řídí se vnitřním uspořádáním a uplatňuje přístup k posuzování životního 
cyklu po celou fázi produktu od suroviny až po dokončení výroby (A1-A3). 
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* Maximální výška pádu | ** Celková výška | *** Bezpečnostní povrchová plocha * Maximální výška pádu | ** Celková výška
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/577bfc56-6326-4d2b-add6-eef34bd2b0f3/CRP250201_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/086db491-6d4b-4539-9d0f-966ffa7a89b7/CRP250201_Side_EN.jpg
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