
WOW faktorem Saimiri stezky (Saimiri Trail) je 
její přehledná, velmi rozmanitá škála obtížností 
v aktivitách lezení, plazení, otáčení, kývání a 
rovnováhy. Tyto aktivity pomáhají rozvíjet 
obratnost, rovnováhu a koordinaci dětí, což 
jsou motorické dovednosti, které jsou základem 
pro řadu důležitých životních dovedností. V 
konečném důsledku to podporuje bezpečnou a 

jistou orientaci v těle. Zábavná smyčka 
rozmanitých aktivit podporuje klasické hry, 
například "země je láva", které rozpumpují 
srdeční tep a podporují spolupráci. Možnost 
komunikovat napříč herní jednotkou a dělat 
přestávky na několika místech podporuje 
střídání a komunikaci, což jsou důležité 
sociálně-emoční dovednosti, které jsou při hře 

podporovány. Musca Spinner nabízí 
osamocené místo pro otáčení při veselé 
rychlosti, kde děti používají všechny svaly těla, 
aby se tlačily a přitahovaly do rychlé rotace. To 
podporuje empatii a spolupráci a v neposlední 
řadě také začleněné chápání gravitace.
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Stezka - Saimiri
CRP251401

Položka č. CRP251401-0903

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  647x1023x348 cm
Věková skupina  6+
Kapacita (uživatelé) 24
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.

„S“ svorky Corocord se u produktů Corocord 
používají jako univerzální spojovací prvek. 8mm 
nerezové dráty se zaoblenými konci jsou za 
pomoci speciálního hydraulického nástroje 
nalisovány kolem lana, což z nich dělá ideální 
konektor: bezpečný a odolný proti vandalismu s 
dlouhou životností, to vše s umožněním 
typického pohybu lanových herních struktur.

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.

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

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.

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.
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Informace o instalaci
Maximální výška pádu 240 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

92,7 m²

Celková doba instalace 29,6
Objem výkopu 14,66 m³
Objem betonu 8,55 m³
Hloubka základu 
(standard)

90 cm

Hmotnost dodávky 1.170 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
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Udržitelnost

Výrobní cyklus A1-A3 Celkové 
emise CO₂

CO e na ₂
kg

Recyklova
né 

materiály

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

CRP251401-0903 2.805,30 3,22 41,40

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/$web/prod/90171932-d263-41d1-bdc4-4be422f08224/CRP251401_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/982557e3-6510-4c9f-ba71-504acc02b042/CRP251401_Side_EN.jpg
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