
The amazing taller Cliff Rider is hugely 
attractive to school age children. It calls for 
repeated loops of action, again and again. The 
intensely thrilling ride high up in the air, on a 
small footrest, is for the courageous. And those 
who aren’t at the first go, get there with a little 
help from their friends. Till then, there is ample 
climbing and gliding on the Pipe Ladder, 

Climbing Net, Banister Bars and the Fireman’s 
Pole. The Cliff Rider trains muscle force, 
tension, timing and sequencing of movements. 
It builds life skills that make it possible to 
navigate the body securely and confidently 
through for instance street traffic. Furthermore, 
the self-confidence that children gain from 
overcoming their initial hesitations to travel on 

the Cliff Rider, builds social-emotional 
fundaments for friendships.

De gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.1 / 05/18/2023
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Robinia - Cliff Rider, H:238cm
NRO2015

Item nummer NRO2015-1021

Algemene Product Informatie

Afmetingen LxBxH  687x403x417 cm
Leeftijdsgroep  6+
Speelcapaciteit 20
Kleuropties n n



De polsstokpaal is gemaakt van een gelaste 
stalen constructie met een 360° platform van 
Ekogrip om van te vertrekken of om op te 
landen. De gebogen handgrepen aan beide 
zijden zijn gemaakt van EcoCore™. De paal 
combineert een superieure ergonomie met een 
uitstekende functionaliteit.

De schommelbeweging op en neer wordt 
gestuurd door een  geschaald dubbel rubberen 
torsieveerelement welke geschikt is voor 
intensief gebruik. Het rubberen element zorgt 
voor een veilige beweging en vermindert de 
snelheid naar de platforms op de torens toe. De 
platformbedekking is van gegoten PE-materiaal 
met een hoge schokbestendigheid.

Robinia producten zijn ontworpen met een 
KOMPAN kleurconcept met een aantal 
verschillende standaard kleuren. Het hout kan 
ook onbehandeld worden geleverd of met bruin 
gepigmenteerd hout met behoud van de 
houtnerf.

De gebogen platforms zijn gemaakt van een 
gebogen roestvaststalen plaat met een 
antislipstructuur. Het onderste deel van het 
platform wordt ondersteund door een 
EcoCore™ plaat voor veilige voetsteun en de 
rubberen bumper is geplaatst om de paal op te 
vangen.

De verf die gebruikt wordt voor gekleurde 
componenten is milieuvriendelijk op waterbasis 
met een uitstekende UV-bestendigheid. Het 
pigment, dat we voor de verschillende kleuren 
gebruiken, is op waterbasis en geslaagd voor 
alle testen door derden (REACH, CPSIA en 
EN71-3) met betrekking tot ongewenste stoffen.

Alle Organic Robinia-producten van KOMPAN 
zijn gemaakt van Robinia-hout uit duurzame 
Europese bronnen. Op verzoek kan het worden 
geleverd als FSC® Certified (FSC® C004450).
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Installatie informatie
Max. valhoogte 300 cm
Veiligheidszone 65,1 m²
Totale installatietijd 38,2
Graafwerk (vol.) 1,98 m³
Benodigd beton 1,13 m³
Verankeringsdiepte 100 cm
Verzendingsgewicht 1.615 kg
Verankeringsopties Oppervlak a

In-ground a

Garantie informatie
Robinia hout 15 jaar
Roestvast stalen 
glijbaan

10 jaar

Gegalvaniseerd staal Levenslang
EcoCore HDPE Levenslang
Gegarandeerde 
reserveonderdelen

10 jaar
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Sustainability

Cradle to Gate A1-A3 Total CO  ₂
emission CO e/kg₂ Recycled 

materials

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

NRO2015-1021 1.442,50 1,11 11,30

The overall framework applied for these factors is the Environmental Product Declaration (EPD), which 
quantifies "environmental information on the life cycle of a product and enable comparisons between 
products fulfilling the same function" (ISO, 2006). This follows the structure and applies a Life-Cycle 
Assessment approach to the entire Product stage from raw material through manufacturing (A1-A3))
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