
Úžasný Cliff Rider je pro děti školního věku 
nesmírně atraktivní. Vyzývá k opakovaným 
akčním smyčkám, a to znovu a znovu. 
Intenzivně vzrušující jízda vysoko ve vzduchu, 
na malém stupátku, je pro odvážné. A ti, kteří 
nejsou na první pokus, se tam dostanou s 
malou pomocí svých kamarádů. Do té doby je k 
dispozici dostatek lezení a klouzání na 

potrubním žebříku, šplhací síti a hasičské tyči. 
Cliff Rider trénuje svalovou sílu, napětí, 
načasování a posloupnost pohybů. Odhadnout 
pohyby svého těla, ovládání objektů i 
načasování je poměrně složitý úkol. Buduje 
životní dovednosti, které umožňují bezpečnou 
a jistou navigaci těla například v pouličním 
provozu. Sebevědomí, které děti získají 

překonáním počátečních rozpaků při jízdě na 
Cliff Rideru, navíc buduje sociálně-emoční 
základy pro navazování přátelství.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023

1 3 2 1

1 11 6 1

Robinia Cliff Rider, výška: 178 cm
NRO2014

Položka č. NRO2014-1021

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  597x187x367 cm
Věková skupina  6+
Kapacita (uživatelé) 13
Možnosti barev n n



Tyč skokanů je vyrobena ze svařované ocelové 
konstrukce s 360° stojatou plošinou Ekogrip. 
Oboustranně zakřivené rukojeti jsou vyrobeny z 
materiálu EcoCore. Tyč kombinuje vynikající 
ergonomii s vynikající funkčností.

Kyvný pohyb vpřed a vzad je řízen vysoce 
odolným dvojitým pryžovým torzním pružinovým 
prvkem. Pryžový prvek zajišťuje bezpečný 
pohyb a snižuje rychlost směrem k plošinám 
věže. Základní kryt z lisovaného PE materiálu s 
vysokou odolností proti nárazu.

Zakřivené startovací plošiny jsou vyrobeny ze 
zakřiveného nerezového plechu s 
protiskluzovou texturou. Spodní část plošiny je 
podepřena deskou EcoCore pro bezpečné 
držení nohou a pryžový nárazník je umístěn pro 
uložení tyče.

Všechny produkty Přírodní Robinia od 
společnosti KOMPAN jsou vyrobeny akatového 
dřeva z udržitelných evropských zdrojů. Na 
přání může být dodáno se FSC® Certified 
(FSC® C004450).

Produkty Robinia jsou navrženy s barevným 
konceptem KOMPAN s řadou různých 
standardních barev. Dřevo může být také 
dodáno v neošetřené podobě nebo natřené 
hnědou barvou s pigmentem, který udržuje 
barvu dřeva.

Barva použitá pro barevné komponenty je 
šetrná k životnímu prostředí s vynikající 
odolností vůči UV záření. Barva je v souladu s 
EN 71 část 3.

 

Robinia Cliff Rider, výška: 178 cm
NRO2014

Položka č. NRO2014-1021

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 230 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

39,4 m²

Celková doba instalace 27,8
Objem výkopu 1,92 m³
Objem betonu 0,97 m³
Hloubka základu 
(standard)

100 cm

Hmotnost dodávky 1.054 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
Dřevo Robinia 15 let
EcoCore HDPE Celoživotní
Galvanizovaná ocel Celoživotní
Komponenty z nerezové 
oceli

Celoživotní

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 %

NRO2014-1021 1.048,40 1,24 13,70

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

Robinia Cliff Rider, výška: 178 cm
NRO2014
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/ae40c4ae-4069-4a92-8bb2-43fdfa90944a/NRO2014_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/7841fe6b-6558-4aa4-995b-7dc9d04ee151/NRO2014_Side_EN.jpg
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