
Divoce napínavý Cliff Rider Extreme svými 
opakovanými akčními smyčkami nesmírně 
přitahuje děti školního věku. Pod plošinou se 
houpou hrací mušle, které vybízejí k přestávce. 
Intenzivně vzrušující jízda vysoko ve vzduchu, 
na malém stupátku, je pro odvážné. A ti, kteří 
nejsou na první dobrou, se tam dostanou s 
malou pomocí svých kamarádů. Do té doby je k 

dispozici dostatek lezení a klouzání na 
lezeckých stěnách, lezeckých cepínech na 
tyčích a hasičské tyči. Cliff Rider trénuje 
svalovou sílu, napětí, načasování a 
posloupnost pohybů. Odhad pohybu těla, 
ovládání objektů i načasování je poměrně 
složitá daň, ale nezbytná životní dovednost, 
která umožňuje bezpečnou a jistou orientaci 

těla v prostředí, např. v pouličním provozu. 
Sebevědomí, které děti získají překonáním 
počátečních rozpaků při jízdě na Cliff Rideru, je 
navíc o důvod víc, proč by se na něm měly 
svézt.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.1 / 05/10/2023
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Cliff Rider Extreme
PCE211621

Položka č. PCE211621-0901

Obecné informace o produktu

Rozměry DxŠxV  587x821x463 cm
Věková skupina  6+
Kapacita (uživatelé) 19
Možnosti barev n 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.

Zobrazené lezecké prvky jsou formovány z 
jednoho kusu s minimální tloušťkou stěny 5 mm. 
Lezecké prvky jsou vyrobeny z recyklovatelného 
PE, který má vysokou odolnost proti nárazům v 
širokém teplotním rozpětí, což zajišťuje odolnost 
proti vandalismu ve všech oblastech.

Prvky z nerezové oceli jsou vyrobeny z vysoce 
kvalitní nerezové oceli. Ocel je po výrobě 
vyčištěna úplným mořením, aby se zajistily 
hladké a čisté skluzové povrchy.

Hlavní sloupky jsou vyrobeny z vysoce kvalitní 
předozinkované oceli s práškovým nástřikem. 
Vrcholy sloupků jsou uzavřeny krytkami z UV 
stabilizovaného nylonu (PA6). Tvarované desky 
šedé barvy jsou vyrobeny ze 75 % z 
postkonzumního oceánského odpadu PP s 
protiskluzovým vzorem a strukturovaným 
povrchem. Všechny desky jsou podepřeny 
unikátně navrženými nízkouhlíkovými 
hliníkovými lištami s několika možnostmi 
uchycení.

 

Cliff Rider Extreme
PCE211621

Položka č. PCE211621-0901

Informace o instalaci
Maximální výška pádu 210 cm
Bezpečnostní povrchová 
plocha

54,8 m²

Celková doba instalace 30,8
Objem výkopu 1,89 m³
Objem betonu 0,69 m³
Hloubka základu 
(standard)

90 cm

Hmotnost dodávky 974 kg
Možnosti ukotvení Na 

povrchu
a

V zemi a

Informace o záruce
EcoCore HDPE Celoživotní
Galvanizovaná ocel Celoživotní
PP Decks 10 let
Sloupek 10 let
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 %

PCE211621-0901 2.257,20 2,97 39,70

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
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Kliknutím zobrazíte poměr zobrazení POHLED SHORA Kliknutím zobrazíte poměr stran BOČNÍ POHLED

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/163baa2b-eeb6-4b64-a970-0c48b99b218c/PCE211621_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/a319ae99-2abc-440a-bd61-dd4c4815ac23/PCE211621_Side_EN.jpg
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