
Wildly thrilling! The Cliff Rider Ultimate offers 
an immensely attractive school age children 
play heaven: It calls for repeated loops of 
action, again and again: Climbing up, down 
and around the richly varied accesses, with 
climbing cleats outside the stairs or the 
climbing wall accesses and gliding down the 
banister bars is great fun! The intensely thrilling 

Cliff Rider up in the air is for the courageous. 
And those who aren’t at the first go, can try out 
on the lower version. The Cliff Rider trains 
muscle force, tension, timing and sequencing 
of movements. Judging your body’s 
movements, object control as well as timing is 
quite a complex tax, but a necessary life skill 
that make it possible to navigate the body 

securely and confidently through environments, 
e.g. street traffic. Furthermore, the self-
confidence that children gain from overcoming 
their initial hesitations to travel on the Cliff 
Rider, is the more reason that they should.
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Cliff Rider Ultimate
PCE310421

Item no. PCE310421-0901

General Product Information

Dimensions LxWxH  1170x660x542 cm
Age group  6+
Play capacity (users) 36
Colour options n 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.

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 hoofdstaanders zijn gemaakt van 
hoogwaardig voorverzinkt staal met een 
gepoedercoate toplaag. De bovenkant van de 
staanders is afgesloten met doppen gemaakt 
van UV-bestendig nylon (PA6).De 
grijsgekleurde, gegoten PP vloeren hebben een 
anti-slip structuur en bestaan voor 75% uit 
gerecycled post-consumer afval, zoals visnetten 
en plastic. Alle vloeren worden ondersteund 
door speciaal ontworpen profielen, gemaakt van 
koolstofarm aluminium en voorzien van 
meerdere bevestigingspunten. 

De roestvast stalen speelelementen zijn 
gemaakt van hoogwaardig roestvast staal. Het 
staal wordt na de productie gereinigd door 
middel van een volledig beitsproces om een 
glad en schoon glijvlak te garanderen.

De getoonde klimelementen zijn uit één stuk 
gegoten met een minimale wanddikte van 5 
mm. De klimelementen zijn gemaakt van 
recyclebaar PE dat een hoge 
schokbestendigheid heeft over een breed 
temperatuurbereik wat zorgt voor 
vandalismebestendigheid op alle locaties.

 

Cliff Rider Ultimate
PCE310421

Item no. PCE310421-0901

Installation Information
Max. fall height 273 cm
Safety surfacing area 87,8 m²
Total installation time 51,5
Excavation volume 1,71 m³
Concrete volume 0,36 m³
Footing depth (standard) 90 cm
Shipment weight 1.813 kg
Anchoring options Oppervlak a

a

Warranty Information
EcoCore HDPE Levenslang
Gegalvaniseerd staal Levenslang
PP Decks 10 jaar
Staander 10 jaar
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 %

PCE310421-0901 4.230,00 2,96 43,30

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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Click to see TOP VIEW Click to see SIDE VIEW

https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/e1fdd141-92f3-4a9b-a9d7-13c9d8bf6c7a/PCE310421_Footprint_EN.jpg
https://kompandam.blob.core.windows.net/$web/prod/08b61aaa-898c-410c-85e2-abdc44eb2a04/PCE310421_Side_EN.jpg
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