
Liana Trail uppmuntrar barn att klättra, krypa, 
balansera, gunga och snurra. Alla slutstationer 
erbjuder fysisk lek och fungerar även som plats 
för paus. Detta lockar barn, om och om igen. 
De olika fysiska aktiviteterna är roliga, 
spännande och utvecklar barns rörlighet, 
balans samt koordination – fundamentala 
motoriska färdigheter. De många näten, Orbital 

Hangout Steps och Propeller Climber är 
fantastiskt roliga att både klättra på samt vila 
och umgås vid. Klätteraktiviteterna går att 
använda på många olika sätt, vilket utvecklar 
sociala och emotionella färdigheter som 
självreglering, hänsyn och förmåga att turas 
om. Musca-snurran är fartfylld och rolig, och 
när barnen sätter snurran i rörelse använder de 

hela kroppen. Detta stöder empati och 
samarbete och skapar förståelse för 
gravitation.
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Liana Trail
CRP252001

Artikelnr. CRP252001-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  2190x802x463 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 53
Färgalternativ n n n



Repen är tillverkade av UV-stabiliserade PES-
repsträngar med inre ståltrådsförstärkning. 
Polyesteromslaget smälts induktivt på varje 
sträng för att uppnå utmärkt 
slitagebeständighet.

Corocords S-klämmor används som universella 
anslutningar i Corocord-produkter. Stavar i 8mm 
rostfritt stål med rundade kanter pressas runt 
repen med en speciell hydraulisk press, vilket 
gör dem till det perfekta fästet: säker, hållbar 
och vandalismsäker, samtidigt som den tillåter 
den typiska rörelsen i nätstrukturerna.

Paneler av 19mm EcoCore™. EcoCore™ är ett 
mycket hållbart, miljövänligt material som inte 
bara är återvinningsbart, utan även består av en 
kärna som produceras av 100% återvunnet 
material från matförpackningar.

De färgade stålkomponenterna är 
varmförzinkade och har en pulverlackerad 
finish. Detta säkerställer korrosionsskydd i alla 
klimat och väderförhållanden. De andra 
stålytorna är varmförzinkade inuti och utanför 
med blyfri zink.

Gungplattan är tillverkad av 
medeldensitetspolyeten med utmärkt slagstyrka 
och användbar inom ett stort temperaturspann. 
De längsgående spåren ger en halksäker yta 
för säker lek.

Corocords smarta klämmor är noggrant 
utformade i varje detalj för att garantera 
överlägsen flexibilitet i högkvalitativt 
aluminiummaterial. De smarta klämmorna fästs 
runt stolparna med fyra stålbultar. Icke använda 
fästpunkter stängs med PA-lock.  
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Installationsinformation
Max. fallhöjd 290 cm
Säkerhetsområde 180,3 m²
Total installationstid 52,5
Grävdjup (volym) 27,43 m³
Betong (volym) 15,86 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 2.341 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
Färgad ytbeläggning 10 år
Rep & nät 10 år
Aluminiumklämmor 10 år
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att 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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