
Så spännande! Cliff Rider Ultimate lockar barn i 
skolåldern till aktiv lek, om och om igen. Att 
klättra upp, ner och runt på klätterväggen eller 
utsidan av trapporna, ta den intensiva åkturen 
högt upp i luften för att sedan rutscha eller 
glida på ledstängerna är fantastiskt roligt! Den 
intensiva åkturen högt upp i luften är verkligen 
spännande och Cliff Rider Ultimate är 

utmanande även för den modiga. Den som vill 
prova sig fram kan börja på den lägre nivån. 
Cliff Rider Ultimate är inte bara rolig, den tränar 
också muskler och rörelsetiming. Att avgöra 
sina egna kroppsrörelser i förhållande till miljön 
runt omkring är komplext, men nödvändigt för 
att t.ex. navigera säkert runt i trafiken. När 
barnen övervinner sina rädslor stärks 

självförtroendet, och känslan som barnen får 
efter att de har vågat åka Cliff Rider Ultimate är 
oslagbar!
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Cliff Rider Ultimate
PCE310421

Artikelnr. PCE310421-0901

Generell produktinformation

Dimension LxWxH  1170x660x542 cm
Åldersgrupp  6+
Kapacitet (användare) 36
Färgalternativ n n n



Stavhoppsstången är tillverkad av en svetsad 
stålkonstruktion med en 360° stående plattform 
av Ekogrip. De dubbelsidiga böjda handtagen är 
tillverkade av EcoCore™-material. Stången 
kombinerar överlägsen ergonomi med 
enastående funktionalitet.

Gungrörelsen fram och tillbaka styrs av ett 
robust gummifjäderelement. Modulen 
säkerställer en säker rörelse och minskar 
hastigheten när man närmar sig plattformarna. 
Modulen är tillverkad av gjutet PE-material med 
lång hållbarhet.

De böjda startplattformarna är tillverkade av en 
böjd rostfri plåt med halkfri textur. På den nedre 
delen av plattformen finns en EcoCore™-bräda 
för att säkerställa ett bra fotfäste, samt en 
gummistötfångare som tar emot stången.

Huvudstolparna är gjorda av högkvalitativt 
förgalvaniserat stål med pulverlackerad yta. 
Locken på stolparnas topp består av UV-
stabiliserad nylon (PA6). De gjutna gråfärgade 
plattformarna är gjorda av 75% post-consumer 
plast från havsavfall och har en yta av halkfritt 
mönster och textur. Alla golv stöds av unikt 
designade profiler av lågkolhaltigt aluminium 
som har flera fästalternativ.

Elementen i rostfritt stål är tillverkade av 
högkvalitativt stål. Stålet rengörs efter 
tillverkning för att säkerställa en jämn och ren 
glidyta.

De klätterelement som visas är gjutna i ett 
stycke med en minsta väggtjocklek på 5mm. 
Klätterelementen är gjorda av återvinningsbar 
Polyten som har en hög slagtålighet över en 
bred temperaturspännvidd som säkerställer 
vandalmotstånd på alla platser.  

Cliff Rider Ultimate
PCE310421

Artikelnr. PCE310421-0901

Installationsinformation
Max. fallhöjd 273 cm
Säkerhetsområde 87,8 m²
Total installationstid 51,5
Grävdjup (volym) 1,71 m³
Betong (volym) 0,36 m³
Stolpdjup (standard) 90 cm
Fraktvikt 1.813 kg
Förankring Ytmonterin
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Information om garanti
EcoCore HDPE Livstidsgaranti
Varmförzinkat stål Livstidsgaranti
PP-plattformar 10 år
Stolpar 10 år
Reservdelar 
garanterade

10 år
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Hållbarhet

Cradle to Gate A1-A3
Totalt 
CO -₂

utsläpp
CO e per ₂

kg
Återvunna 

material

kg CO e₂ kg CO e/kg₂ %

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

Det övergripande ramverket som tillämpas för dessa faktorer är miljövarudeklarationen (EPD, Environmental 
Product Decleration), som kvantifierar ”miljöinformation om produktens livscykel och möjliggör jämförelser av 
produkter som uppfyller samma funktion” (ISO, 2006). Denna struktur följ här och använder en 
livscykelanalys för hela produktstadiet från råmaterial till färdig produkt (A1-A3).
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* Max fallhöjd | ** Totalhöjd | *** Säkerhetsyta * Max fallhöjd | ** Totalhöjd
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Klicka för att se TOP VIEW Klicka för att 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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