
WOW! Urozmaicona oferta wspinaczki, 
czołgania się i odbijania sprawia, że Kipunji jest 
bardzo atrakcyjny dla dzieci. Duża 
różnorodność aktywności przemawia do 
szerokiego grona wiekowego, stawiając 
wyzwanie umiejętnościom koordynacji 
krzyżowej, co z kolei trenuje pewność siebie i 
świadomość przestrzenną. Trójkątna 

membrana i poziome siatki służą jako 
przestronne miejsca spotkań, zapraszając 
dzieci do odpoczynku i spotkań towarzyskich 
wśród fizycznych emocji. Kipunji zaprasza 
również do ćwiczeń akrobatycznych na 
wysokich drążkach oraz do kołysania się i 
poruszania górnymi partiami ciała na Rockerze 
górnym z dyskami UFO. To zachęca do 

współpracy i aktywności górnej części ciała, co 
jest szczególnie ważne w dzisiejszym 
siedzącym trybie życia. Kipunji jest bardzo 
wszechstronnym urządzeniem do zabawy, 
które zachęca do aktywności fizycznej i 
społecznej.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/10/2023
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Kipunji Trail
CRP251001

Nr produktu CRP251001-0901

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  799x681x369 cm
Grupa wiekowa  6+
Max. Ilość Osób 32
Dostępne kolory n n n



Liny wykonane są ze stabilizowanych 
promieniami UV splotów PES z wewnętrznym 
wzmocnieniem z linek stalowych. Owijka 
poliestrowa jest indukcyjnie wtapiana w każdą 
żyłę, co zapewnia doskonałą odporność na 
zużycie i rozerwanie.

Zaciski “S” Corocord są używane jako 
uniwersalne połączenia w produktach Corocord. 
8mm pręty ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi 
krawędziami są dociskane na linę przez 
specjalną prasę hydrauliczną co sprawia, że jest 
to idealne połączenie: bezpieczne, wytrzymałe i 
odporne na wandalizm, a wszystko to przy 
typowych ruchach linowych konstrukcji 
zabawowych.

Panele wykonane są z 19mm EcoCore™. 
EcoCore™ to niezwykle wytrzymały materiał, 
przyjazny środowisku, który nie tylko może być 
poddany procesowi recyklingu, ale również jego 
podstawa wykonana jest w 100% z recyklingu 
materiału pokonsumenckiego z odpadów 
opakowań żywnościowych.

Barwione elementy stalowe mają cynkowaną 
ogniowo podstawę i lakierowaną proszkowo 
powierzchnię górną. Zapewnia to najwyższą 
odporność na korozję we wszystkich klimatach 
na całym świecie. Pozostałe powierzchnie 
stalowe są wewnątrz cynkowane ogniowo, a na 
zewnątrz cynkowane bezołowiowo. 

Zjeżdżalnia wykonana jest z formowanego 
Polietylenu (PE). PE ma idealną odporność na 
uderzenia w szerokim zakresie temperatur.

Klamry typu Smart Corocord są starannie 
zaprojektowane w każdym szczególe, aby 
zapewnić najwyższą wszechstronność 
wykonania z wysokiej jakości materiału 
aluminiowego. Klamry typu Smart mocowane są 
wokół słupków za pomocą czterech stalowych 
śrub. Nieużywane punkty mocowania 
zabezpieczone są zaślepkami PA.

 

Kipunji Trail
CRP251001

Nr produktu CRP251001-0901

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 214 cm
Strefa bezpieczeństwa 68,0 m²
Czas instalacji 27,8
Objętość wykopu 15,72 m³
Objętość betonu 8,60 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

90 cm

Waga przesyłki 862 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch

nia
a

W ziemi a

Informacje o Gwarancji
Galw. Stal Dożywotnia
Górna Warstwa Farby 10 lat
Liny & Sieci 10 lat
Aluminiowe Zaciski 10 lat
Części Zapasowe 10 lat
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Zrównoważony Rozwój

Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 
CO  ₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

CRP251001-0901 2.175,10 3,38 38,90

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).
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* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość
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Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/048890fb-46e2-4ea0-846c-fd7d649a2198/CRP251001_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/25d637fe-c803-4c53-a4cb-ade58fccd12b/CRP251001_Side_EN.jpg
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