
The Chimpanzee Trail is great for socializing 
and attracts play instantly, also for older 
children! Climbing through the structure 
intensely trains agility, balance and 
coordination, the ABC of motor skills, in an 
immensely fun way. The Satellite Spinner 
invites wild spins for lots of children and the 
Zig-Zag Slider provides a really challenging 

climb up and down. The spinning, apart from 
being great fun, helps train balance, a motor 
skill which is fundamental for e.g. sitting still. 
Turn-taking, communication and cooperation 
abilities are practiced when passing friends, 
navigating from one end to the other. The 
Frames, Hurdles and Zig-Zag Slider also make 
perfect natural resting points and encourage 

socializing and meetings. This makes the 
Chimpanzee Trail a highly versatile play piece 
that invites both physical and social activity.

De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.1 / 05/22/2023
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Avonturenpad - Chimpansee
CRP250401

Item nummer CRP250401-0901

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH  1008x653x326 cm
Leeftijdsgroep  6+
Speelcapaciteit 16
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.

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.

Zwaar uitgevoerd lagersysteem met enkele rij 
diepgroefkogellagers met rubberen 
afdichtingen. De volledig gesloten 
lagerconstructie hoeft nooit gesmeerd te 
worden en is daarmee onderhoudsvrij.

De Rocking Tube is gemaakt van PE met een 
gemiddelde dichtheid, een uitstekende 
schokweerstand en bruikbaar binnen een groot 
temperatuurbereik. De langsgroeven zorgen 
voor een antislip oppervlaktestructuur voor 
veilig spelen.  
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Installatie informatie
Max. valhoogte 240 cm
Veiligheidszone 85,6 m²
Totale installatietijd 21,5
Graafwerk (vol.) 12,20 m³
Benodigd beton 7,30 m³
Verankeringsdiepte 90 cm
Verzendingsgewicht 916 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 %

CRP250401-0901 2.177,40 3,17 44,00

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))
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