
Dzikie emocje! Cliff Rider Ultimate oferuje 
niezmiernie atrakcyjny raj do zabawy dla dzieci 
w wieku szkolnym: zachęca do wielokrotnego 
powtarzania akcji, raz za razem: Wspinaczka w 
górę, w dół i wokół bogato urozmaiconych 
wejść, z knagami wspinaczkowymi 
znajdującymi się na zewnątrz schodów lub 
wejść na ściankę wspinaczkową oraz ślizganie 

się w dół po poręczach - to świetna zabawa! 
Odważni mogą skorzystać z ekscytującego Cliff 
Ridera, który znajduje się w powietrzu. A ci, 
którzy nie dadzą rady za pierwszym razem, 
mogą spróbować swoich sił na niższej wersji. 
Cliff Rider trenuje siłę mięśni, ich napięcie, 
wyczucie czasu i sekwencję ruchów. Ocena 
ruchów własnego ciała, kontrola obiektów, a 

także wyczucie czasu to dość skomplikowane, 
ale niezbędne umiejętności życiowe, które 
umożliwiają bezpieczne i pewne poruszanie się 
ciała w otoczeniu, np. w ruchu ulicznym. 
Ponadto, pewność siebie, którą dzieci zyskują 
po pokonaniu początkowych wahań, by 
podróżować na Cliff Riderze, jest tym bardziej 
uzasadniona.

Dane mogą się zmienić bez powiadomienia.1 / 05/10/2023
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Cliff Rider Ultimate
PCE310421

Nr produktu PCE310421-0901

Ogólne Informacje o Produkcie

Wymiary DxSzxW  1170x660x542 cm
Grupa wiekowa  6+
Max. Ilość Osób 36
Dostępne kolory n n n



Tyczka wykonana jest ze spawanej konstrukcji 
stalowej z 360° platformą stojącą Ekogrip. 
Dwustronnie zakrzywione uchwyty wykonane są 
z materiału EcoCore. Tyczka łączy w sobie 
doskonałą ergonomię z niezwykłą 
funkcjonalnością.

Ruch bujania w przód i w tył jest kontrolowany 
przez ciężki skalowany podwójny gumowy 
element sprężynowy. Element gumowy 
zapewnia bezpieczny ruch i zmniejsza prędkość 
w kierunku platform wieży. Pokrywa podstawy 
wykonana z formowanego materiału PE o 
wysokiej odporności na uderzenia.

Zakrzywione platformy startowe wykonane są z 
wygiętej płyty ze stali nierdzewnej o 
antypoślizgowej fakturze. Dolna część platformy 
jest wspierana przez płytę EcoCore dla 
zapewnienia bezpiecznego oparcia, a gumowy 
zderzak jest umieszczony w celu przyjęcia kija.

Słupki główne są wykonane z wysokiej jakości 
stali wstępnie ocynkowanej z górnym 
wykończeniem malowanym proszkowo. 
Wierzchołki słupków zamykane są zaślepkami z 
nylonu stabilizowanego UV (PA6). Formowane 
pomosty w kolorze szarym są wykonane w 75% 
z poużytkowego materiału PP pochodzącego z 
odpadów oceanicznych i mają antypoślizgowy 
wzór i fakturę. Wszystkie pomosty są wsparte 
na unikalnie zaprojektowanych profilach 
aluminiowych o niskiej zawartości węgla z 
wieloma opcjami mocowania.

Elementy ze stali nierdzewnej wykonane są z 
wysokiej jakości stali. Stal jest czyszczona po 
wyprodukowaniu przez proces trawienia, aby 
zapewnić gładką i czystą powierzchnie 
zjazdową.

Elementy do wspinaczki odlewane są 
jednoczęściowo z minimalną grubością ścia0kin 
5mm. Wykonane są z Polietylenu (PE) 
pochodzącego z recyklingu, który ma wysoką 
odporność na uderzenia w szerokim zakresie 
temperatur co sprawia, że jest bardzo odporny 
na wandalizm.

 

Cliff Rider Ultimate
PCE310421

Nr produktu PCE310421-0901

Informacje Dotyczące Instalacji
Max. wysokość upadku 273 cm
Strefa bezpieczeństwa 87,8 m²
Czas instalacji 51,5
Objętość wykopu 1,71 m³
Objętość betonu 0,36 m³
Głębokość podstawy 
(standardowa)

90 cm

Waga przesyłki 1.813 kg
Opcje kotwiczenia Powierzch

nia
a

W ziemi a

Informacje o Gwarancji
EcoCore HDPE Dożywotnia
Galw. Stal Dożywotnia
PP Decks 10 lat
Słup 10 lat
Części Zapasowe 10 lat
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Zrównoważony Rozwój

Od wydobycia 
surowców do 
opuszczenia wytwórni 
A1–A3

Całkowita 
emisja 
CO  ₂

CO e na ₂
kg 

produktu

Materiały 
pochodzą

ce z 
recyklingu

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

Ogólne ramy stosowane dla tych czynników to Środowiskowa Deklaracja Produktu (EPD), która określa 
ilościowo "informacje środowiskowe dotyczące cyklu życia produktu i umożliwia porównywanie produktów 
spełniających tę samą funkcję" (ISO, 2006). W niniejszym dokumencie przyjęto strukturę i zastosowano 
podejście oceny cyklu życia w odniesieniu do całego etapu produktu, od surowców po produkcję (A1-A3).
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* Max Wys. Upadku | ** Wysokość | *** Strefa Bezpieczeństwa * Max Wys. Upadku | ** Max Wysokość

Cliff Rider Ultimate
PCE310421
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Kliknij, aby zobaczyć RZUT Z GÓRY Kliknij, aby zobaczyć RZUT BOCZNY

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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