
Cave Trail har tilltalande utmaningar som får 
barn att vilja komma tillbaka gång på gång. 
Den stora variationen av aktiviteter där barnen 
kan balansera, gunga, snurra, klättra och krypa 
utvecklar sinne för balans, koordination och 
rumsuppfattning – fundamentala färdiheter för 
en mängd andra kunskaper. När barnen leker 
lekar som ”inte-nudda-marken” tränas 

motoriska färdigheter och muskler. Det bygger 
också sociala och emotionella egenskaper, 
som empati, lagarbete, kommunikation och 
förmåga att turas om. Musca-snurran tränar 
muskler i överkroppen och förståelse för 
roationsprinciper, medan Sputnik bjuder in till 
att pausa och umgås. Cave Trail har 
lekutmaningar på olika nivåer och rutschbanan 

är en rolig väg tillbaka ner till marken. Äldre 
barn älskar att mötas, kommunicera, 
samarbeta och skaffa nya vänner på det här 
sättet.
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Cave Trail
CRP252201

Artikelnr. CRP252201-0902

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  1929x1643x463 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 100
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.

Rutschbanan är gjord av gjuten PE. PE har 
utmärkt slagstyrka och kan användas inom ett 
stort temperaturspann.

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 294,1 m²
Total installationstid 90,9
Grävdjup (volym) 46,47 m³
Betong (volym) 26,85 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 3.717 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 %

CRP252201-0902 9.616,70 3,39 35,90

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/$web/prod/5469c7b5-30c0-42f9-a70d-358497957b39/CRP252201_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/34e81687-9b86-4479-a3e6-14dac401b67d/CRP252201_Side_EN.jpg
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