
Så spennende! Cliff Rider Ultimate tilbyr et 
utrolig attraktivt lekehimmel for barn i 
skolealder. Den inviterer til lek, igjen og igjen! 
Klatring opp, ned og rundt de rikt varierte 
adkomstene, med klatringer utenfor trappene 
eller klatreveggen og gliding ned i rekkverket er 
det kjempegøy! Den intenst spennende Cliff 
Rider oppe i luften er for de modigste. Og de 

som ikke er ved første gang, kan prøve den 
lavere versjonen. Cliff Rider trener muskelkraft, 
spenning, timing og sekvensering av 
bevegelser. Det å bedømme kroppens 
bevegelser, objektkontroll samt timing er en 
ganske kompleks oppgave, men en nødvendig 
livsferdighet som gjør det mulig å navigere 
kroppen trygt og sikkert gjennom miljøer, f.eks. 

gatetrafikk. Videre er selvtilliten som barn får 
ved å overvinne de første nølingene med å 
reise på Cliff Rider, desto mer grunn til at de 
burde.

Data kan endres uten forvarsel.1 / 05/10/2023

5 13 10 2

2 3 1 8

2 13 2 3

Cliff Rider Ultimate
PCE310421

Produktnummer PCE310421-0901

Produktinformasjon

Mål LxBxH  1170x660x542 cm
Aldersgruppe  6+
Antall brukere 36
Fargevalg n n n



Stangen på Cliff Rider er laget av en sveiset 
stålkonstruksjon med en 360° stående plattform 
av EcoGrip. De dobbeltsidige buede 
håndtakene er laget av EcoCore-materiale. 
Stangen kombinerer overlegen ergonomi med 
enestående funksjonalitet.

Vippebevegelsene frem og tilbake styres av en 
kraftig dobbel gummitorsjonsfjær. Gummien 
sørger for sikker bevegelse og reduserer 
hastigheten mot plattformene. Bunndekselet er 
støpt i polyethylene (PE) med høy slagfasthet.

De buede startplattformene er laget av en buet 
rustfri stålplate med sklisikker tekstur. Den 
nedre delen av platformen støttes av et 
EcoCore brett for trygt fotfeste, og 
gummistøtfangeren er plassert som 
støtdemping for stangen.

Hovedstolpene er laget av høykvalitets, 
forgalvanisert stål med pulverlakkert toppfinish. 
Stolpetopper lukkes med hetter av UV-stabilisert 
nylon (PA6). De grå støpte plattformene er laget 
av 75% polypropylen plast av brukt havavfall 
med et sklisikkert mønster og teksturoverflate. 
Alle plattformer støttes av unike utformede 
lavkarbon aluminiumsprofiler med flere 
festemuligheter.

Aktivitetene i rustfritt stål er laget av høy 
kvalitet. Stålet rengjøres etter produksjon for å 
sikre glatte og rene skliflater.

Klatreelementene som vises er helstøpt med en 
minimum 5 mm veggtykkelse. Klatreelementene 
er laget av resirkulerbar PE som har en høy 
slitestyrke uansett temperatur som sikrer trygg 
lek i lang tid.

 

Cliff Rider Ultimate
PCE310421

Produktnummer PCE310421-0901

Monteringsinformasjon
Maksimal fallhøyde 273 cm
Sikkerhetssone 87,8 m²
Total monteringstid 51,5
Utgraving 1,71 m³
Betong 0,36 m³
Forankringsdybde 
(standard)

90 cm

Forsendingsvekt 1.813 kg
Forankring Surface a

In-ground a

Garanti
EcoCore HDPE Livstids
Galvanisert stål Livstids
PP plattformer 10 år
Stolpe 10 år
Garantert reservedeler 10 år
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Bærekraft

Krybbe til port A1-A3
Totalt 
CO -₂

utslipp

CO -₂
ekvivalent 

per kg

Resirkuler
te 

materialer

kg CO -₂
ekvivalent

kg CO -₂
ekvivalent/k

g
%

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

Det overordnede rammeverket for disse faktorene er miljødeklarasjonen EPD (Environmental Product 
Declaration), som kvantifiserer «miljøinformasjon om produktets livssyklus og muliggjør sammenligninger 
mellom produkter som oppfyller samme funksjon» (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en 
livssyklusanalyse for hele produksjonsstadiet fra råvare til ferdig produksjon (A1-A3). 
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* Maks fallhøyde | ** Total høyde | *** Sikkerhetssone * Maks fallhøyde | ** Total høyde

Cliff Rider Ultimate
PCE310421
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Klikk for å se TOP VIEW Klikk for å se 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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