
Hämmästyttävä Cliff Rider on erittäin 
houkutteleva kouluikäisille lapsille. Se kutsuu 
toistuvaan toimintaan yhä uudestaan ja 
uudestaan. Intensiivinen ja jännittävä kyyti 
korkealla ilmassa, pienellä jalkatuella, vaatii 
rohkeutta. Ja ne, jotka eivät onnistu 
ensimmäisellä kerralla, pääsevät perille 
ystäviensä pienellä avustuksella. Sillä aikaa 

putkitikkaat, kiipeilyverkko ja palomiehentanko 
tarjoavat runsaasti kiipeilyä ja liukumista. Cliff 
Rider kehittää lihasvoimaa ja -jännitystä sekä 
liikkeiden ajoitusta ja järjestystä. Kehon 
liikkeiden, esineiden hallinta ja ajoitus on melko 
monimutkainen tehtävä, mutta välttämätön 
elämäntaito, jonka avulla voi esimerkiksi liikkua 
turvallisesti ja luottavaisesti eri ympäristöissä, 

kuten kadulla liikenteessä. Lisäksi itsevarmuus, 
jonka lapset saavat voittamalla alkuperäiset 
epäröintinsä matkustaa CliffRiderillä, rakentaa 
sosiaalis-emotionaalista perustaa 
ystävyyssuhteille.
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Robinia Cliff Rider, K=178cm
NRO2014

Tuotenumero NRO2014-1021

Tuotetiedot

Mitat PxLxK  597x187x367 cm
Ikäryhmä  6+
Leikkikapasiteetti 13
Värivaihtoehdot n n



Seiväshyppytanko on valmistettu hitsatusta 
teräsrakenteesta, jossa on 360° Ekogrip-
seisomataso. Kaksipuoliset kaarevat kahvat on 
valmistettu EcoCore-materiaalista. Tangossa 
yhdistyvät erinomainen ergonomia ja 
toiminnallisuus.

Edestakaista keinuvaa liikettä ohjaa kovaan 
käyttöön suunniteltu kaksinkertainen 
kumivääntöjousi. Kumielementti varmistaa 
turvallisen liikkumisen ja vähentää nopeutta 
tornitasoja kohti liikuttaessa. Pohjalevy 
muovatusta PE-materiaalista, jolla on suuri 
iskunkestävyys.

Kaarevat lähtötasot on valmistettu kaarevasta 
ruostumattomasta teräksestä valmistetusta 
levystä, jossa on liukumaton pinta. Alustan 
alaosaa tukee EcoCore-levy tarjoten turvallisen 
jalansijan, ja kumipuskuri on sijoitettu 
vastaanottamaan tanko.

Kaikki KOMPANin Organic Robinia -tuotteet on 
valmistettu kestävästi kasvatetusta 
eurooppalaisesta robiniapuusta. Tuotteet 
voidaan pyydettäessä toimittaa 
sataprosenttisesti FSC® Certified (FSC® 
C004450).

Robinia-tuotteet on suunniteltu KOMPANin 
värikonseptin mukaisesti, ja vakiovärejä on 
useita. Puu voidaan toimittaa myös 
käsittelemättömänä tai maalattuna puun värin 
säilyttävällä ruskealla maalilla.

Värillisiin osiin käytetään vesiohenteista, 
ympäristöystävällistä ja erinomaisen UV-
kestävyyden omaavaa maalia. Maali on 
standardin EN 71 osan 3 mukainen.

 

Robinia Cliff Rider, K=178cm
NRO2014

Tuotenumero NRO2014-1021

Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

230 cm

Turva-alue 39,4 m²
Asennusaika 27,8
Kaivanto 1,92 m³
Betonivalu 0,97 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

100 cm

Lähetyksen paino 1.054 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
Robiniapuu 15 vuotta
EcoCore HDPE Elinikäinen
Sinkitty teräs Elinikäinen
Ruostumattomat 
teräsosat

Elinikäinen

Takuuseen kuuluvat 
varaosat

10 vuotta
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Vastuullisuus

Tuotevaihe A1–A3
Hiilidioksi
dipäästöt 
yhteensä

Hiilidioksi
dipäästöt 

kiloa 
kohden

Kierrätys
materiaalit

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

Näihin tekijöihin sovellettavana yleiskehyksenä käytetään Environmental Product Declaration 
ympäristötuoteselostetta (EPD), jossa määritetään ”ympäristötiedot tuotteen elinkaaren ajalta ja joka ‑

mahdollistaa samaan tehtävään tarkoitettujen tuotteiden keskinäisen vertailun” (ISO, 2006). Tämä seuraa 
elinkaariarviointimenetelmän (Life Cycle Assessment, LCA) rakennetta ja soveltaa sitä koko tuotevaiheeseen 
raaka-aineen hankinnasta tuotteen valmistukseen (A1–A3).

3 / 05/10/2023 Tiedot voivat muuttua.



Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus | Turva-alue Putoamiskorkeus enint. | Kokonaiskorkeus

Robinia Cliff Rider, K=178cm
NRO2014

4 / 05/10/2023 Tiedot voivat muuttua.

Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ YLHÄÄLTÄ Klikkaa nähdäksesi NÄKYMÄ SIVULTA

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

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4

