
Liana Trail med sin lineære utforming ber bare 
barn om å komme klatre, krype, balansere, 
vugge og snurre. Alle endestasjonene tilbyr 
fysisk lek i lag og fungerer også som 
pausepunkter. Dette vil appellere enormt til 
barn, igjen og igjen. Det rike utvalget av 
aktiviteter, bortsett fra å legge spenning og 
moro til fysisk aktivitet, bidrar til å utvikle barns 

smidighet, balanse og koordinasjon, som er 
grunnleggende motoriske ferdigheter i å 
håndtere en rekke livsferdigheter. De mange 
nettene, Orbital Hangout Steps og Propeller 
Climber er morsomme å klatre på og tillater 
pauser og sosialt samvær. Den allsidige bruken 
av klatreelementene bidrar til å utvikle viktige 
sosioemosjonelle ferdigheter som turtaking, 

hensyn til andre og selvregulering. Musca 
Spinner tilbyr spinn i morsomme hastigheter, 
der barn bruker alle kroppsmuskler til å presse 
og trekke seg inn i rask rotasjon. Dette 
understøtter empati og samarbeid, og ikke 
minst en innarbeidet forståelse av 
tyngdekraften.
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Liana Trail
CRP252001

Produktnummer CRP252001-0902

Produktinformasjon

Mål LxBxH  2190x802x463 cm
Aldersgruppe  6+
Antall brukere 53
Fargevalg n n n



Tauet er laget av UV-stabiliserte PES-tautråder 
med indre stålkabelarmering. Innpakningen i 
polyester smeltes induktivt på hver streng for å 
oppnå god slitestyrke.

Corocord 'S' klemmer brukes som forbindelser i 
våre Corocord-produkter. 8mm rustfrie 
stålstenger med avrundede kanter presses 
rundt tauene med en spesiell hydraulisk presse, 
noe som gjør dem til det ideelle bindingspunktet: 
trygt, holdbart og hærversresistent.

Paneler med 19 mm EcoCore™. EcoCore™ er 
et meget slitesterkt, miljøvennlig materiale, som 
ikke bare kan gjenvinnes etter bruk, men også 
består av en kjerne som er produsert av 100% 
resirkulert forbrukeravfall fra matemballasje.

De fargede stålkomponentene har en base av 
varmgalvanisering og pulverlakkert toppfinish. 
Dette gir en optimal korrosjonsbestandighet i 
alle klimaer. De øvrige ståloverflatene er 
varmgalvanisert med blyfri sink på innsiden og 
utsiden.

Gyngerør er laget av PE med middels tetthet 
med utmerket slagstyrke og kan brukes innen et 
stort temperaturområde. De langsgående 
sporene gir en sklisikker overflate for sikker lek.

Corocord smartklemmer er nøye utformet i alle 
detaljer for å sikre overlegen fleksibilitet i 
høykvalitets aluminiumsmateriale. De smarte 
klemmene festes rundt stolpene med fire 
stålbolter. Festepunkter som ikke er brukt 
lukkes med PA-hetter.  
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Produktnummer CRP252001-0902

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 290 cm
Sikkerhetssone 180,3 m²
Total monteringstid 52,5
Utgraving 27,43 m³
Betong 15,86 m³
Forankringsdybde 
(standard)

90 cm

Forsendingsvekt 2.341 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
Galvanisert stål Livstids
Malt topplag 10 år
Tau & nett 10 år
Aluminiumsklemmer 10 år
Garantert reservedeler 10 år
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Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp
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g
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CRP252001-0902 5.783,70 3,30 41,50

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3). 
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* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/684e03a2-7f82-415a-ab9c-98f6841ba104/CRP252001_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/692be0c6-de9b-473a-9ca2-507bcf7844a9/CRP252001_Side_EN.jpg
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