
Hurjan jännittävä Cliff Rider Ultimate 
houkuttelee kouluikäisiä lapsia monipuolisilla 
aktiviteeteillaan. Vaihtoehtoisia kiipeilyreittejä 
on monia. Jännittävä seiväshyppymäinen liike 
korkealla ilmassa jalustan varassa sopii 
rohkeille. Ja ne, jotka eivät uskalla vielä 
ensimmäisellä kerralla, uskaltavat myöhemmin 
ystäviensä kannustamina. Siihen asti he voivat 

kiipeillä ja liukua kiipeilyseinillä, 
kiipeilytangoissa ja palomiehen tangolla. Cliff 
Rider harjoittaa lihasvoimaa, rohkeutta, 
ajoitusta ja liikkeiden hallintaa. Oman kehon 
liikkeiden, välineen hallinnan ja ajoituksen 
arvioiminen on melko monimutkainen yhtälö, 
mutta välttämätön elämäntaito, jonka avulla on 
mahdollista liikkua turvallisesti ja luottavaisesti 

eri ympäristöissä, esim. vilkkaassa 
liikenteessä. Lisäksi lapset saavat 
itseluottamusta, kun he voivat voittaa alun 
epäröinnin Cliff Riderillä.
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Cliff Rider Ultimate
PCE310421

Tuotenumero PCE310421-0901

Tuotetiedot

Mitat PxLxK  1170x660x542 cm
Ikäryhmä  6+
Leikkikapasiteetti 36
Värivaihtoehdot n 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.

Päätolpat on valmistettu korkealaatuisesta 
esisinkitystä teräksestä, jossa on jauhemaalattu 
pintakäsittely. Tolppien yläosassa on hattu UV-
suojatusta nylonista (PA6). Harmaat valetut 
lattiatasot on valmistettu 75% kierrätetystä 
valtamerijätteestä (PP), ja niissä on luistamaton 
pintakuviointi. Kaikkien tasojen kannattimet ovat 
vähähiilistä alumiinia ja ne on suunniteltu siten, 
että ne mahdollistavat useita 
asennusvaihtoehtoja.

Leikkivälineisiin käytetään korkealaatuista 
ruostumatonta terästä. Valmistuksen jälkeen 
teräs puhdistetaan peittaamalla sileän ja 
puhtaan liukumispinnan aikaansaamiseksi.

Kiipeilyelementit on valettu yhdestä 
kappaleesta, jonka seinämänpaksuus on 
vähintään 5 mm. Kiipeilyelementit on tehty 
kierrätettävästä polyeteenistä, joka kestää 
erittäin hyvin iskuja ja suuriakin 
lämpötilavaihteluja, joten ne ovat ilkivallan 
kestäviä sijaintipaikasta riippumatta.

 

Cliff Rider Ultimate
PCE310421

Tuotenumero PCE310421-0901

Asennustiedot
Putoamiskorkeus 
enintään

273 cm

Turva-alue 87,8 m²
Asennusaika 51,5
Kaivanto 1,71 m³
Betonivalu 0,36 m³
Perustuksen syvyys 
(vakio)

90 cm

Lähetyksen paino 1.813 kg
Ankkurointivaihtoehdot Pinta-as. a

Syväper. a

Takuutiedot
EcoCore HDPE Elinikäinen
Sinkitty teräs Elinikäinen
PP Decks 10 vuotta
Tolppa 10 vuotta
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 %

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

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).
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