
The Baboon Trail is an exciting balance and 
climb experience that will attract children again 
and again. The Tight Rope is a balance 
challenge, and when passing friends, children 
will practice turn-taking and cooperation skills. 
The Hurdles bounce back the child's 
movements, adding an element of thrill and 
concentration to every step. The vertical 

amusement net puts the muscles to work, and 
legs, arms and core are trained when climbing, 
which also stimulates the cross-coordination 
and spatial awareness. These are crucial for 
navigating the world with physical confidence 
and security. The Hurdles' horizontal steps also 
add the opportunity to take a bouncy break and 
socialise. The rich variety of balancing, 

swaying and climbing activities help children 
train their sense of balance and coordination, 
which are fundamental for future life skills, such 
as sitting still, concentrating, or navigating 
street traffic securely.

De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.1 / 05/10/2023
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Avonturenpad - Baboon
CRP250301

Item nummer CRP250301-0901

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH  1008x421x257 cm
Leeftijdsgroep  6+
Speelcapaciteit 13
Kleuropties n n n



Ropes are made of UV-stabilized PES rope 
strands with inner steel cable reinforcement. 
The polyester wrapping is inductively melted 
onto each strand to obtain excellent wear and 
tear resistance.

Corocord klemmen hebben een doordacht 
ontwerp dat tot in de kleinste details is 
uitgewerkt. Daardoor heeft het hoge kwaliteit 
aluminium een superieure flexibiliteit. De slimme 
klemmen zijn met vier stalen bouten aan de 
staanders bevestigd. Ongebruikte 
bevestigingspunten zijn afgedekt met PA 
afdekdoppen.

De S-klemmen van Corocord worden gebruikt 
als universele aansluitingen in Corocord 
producten. Ze zijn gemaakt van RVS en hebben 
een diameter van 8 mm. De uiteinden zijn met 
een speciale hydraulische pers om de touwen 
geperst waardoor ze een ideale verbinding 
krijgen. Ze zijn veilig, duurzaam en 
vandalismebestendig en hinderen de typische 
beweging van touwspelconstructies niet. 

Panelen van 19mm EcoCore™. EcoCore™ is 
een zeer duurzaam, milieuvriendelijk materiaal, 
dat niet alleen recyclebaar is na gebruik, maar 
ook bestaat uit een kern die is gemaakt van 
100% gerecycled materiaal.

Gekleurde stalen onderdelen hebben een basis 
van thermisch verzinken en een gepoedercoate 
toplaag. Dit zorgt voor een ultieme 
corrosiebestendigheid in alle klimaten ter 
wereld. Andere stalen oppervlakken zijn zowel 
van binnen als van buiten thermisch verzinkt 
met loodvrij zink.
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Installatie informatie
Max. valhoogte 240 cm
Veiligheidszone 60,3 m²
Totale installatietijd 11,6
Graafwerk (vol.) 8,73 m³
Benodigd beton 4,85 m³
Verankeringsdiepte 90 cm
Verzendingsgewicht 508 kg
Verankeringsopties Oppervlak a

In-ground a

Garantie informatie
Gegalvaniseerd staal Levenslang
Gelakte toplaag 10 jaar
Touwen en netten 10 jaar
Aluminium klemmen 10 jaar
Gegarandeerde 
reserveonderdelen

10 jaar
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Sustainability

Cradle to Gate A1-A3 Total CO  ₂
emission CO e/kg₂ Recycled 

materials

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

CRP250301-0901 1.278,10 3,32 40,70

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which 
quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between 
products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle 
Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))

3 / 05/10/2023 De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Max. valhoogte | Totale Hoogte | Veiligheidszone Max. valhoogte | Totale Hoogte

Avonturenpad - Baboon
CRP250301

4 / 05/10/2023 De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bekijk BOVENAANZICHT Bekijk ZIJAANZICHT

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d4249d31-3e95-42cf-839d-b555b1ea882d/CRP250301_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/d0e19081-68e0-4a78-8fca-1a067deed80d/CRP250301_Side_EN.jpg

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

