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Lek og natur 
Nyheter lekeplassdeler 2017  

Priser eks. mva. og frakt.  

 

Fuglerede huske med 2 stolper 

 

Stolper av galvanisert stål. 
Lengde 2300 mm, pulverlakkert blå. 
Fargevalg stolper: røt, sølv, sort, blå. 
Stolper må støpes i beton. 

Med 2 stk. kardanoppheng av edelstål. 
Med 1 fuglerede Ø 1000 mm. 
Nett av tau med stålinnlegg. 
Maske fin art.nr.7911. (Bilde) 
Maske normal art.nr.7910. 
Fuglerede huske er veldig slitesterk og trygg mot hærverk. 

Tüv sertifisert etter aktuell EN 1176 

 

      Pris: Nkr. 12825,-  
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Outdoor fotballbord 

 

 

Outdoor fotballbordet er det ideelle leketøyet for skoler, lekeplasser og parker.  

Overflaten og bunnen av bordfotballen er laget av polymerbetong. Polymerbetong er 

immun mot alle elementene. Fotballbordet kan stå ute hele året i flere tiår og 

trenger ikke engang å være tildekket. Våre utendørs fotball bord modeller: Blå 

fargete spilleoverflate med røde og hvite spillere.  

Grønn fargete spilleoverflate med blå og røde spillere. Grå fargete spilleoverflate 

med gule og oransje spillere. Robuste og holdbare PVC-figurer, baller og teller. De 

faste rustfrie stålpolene er bufret med værbestandige gummibuffere. Føtter - med 

jordfeste - laget av gummibuffere. spilleoverflate og base laget av polymer betong, 

så permanent værbestandig og UV-bestandig. Dimensjoner: (l x b x h): 140 x 120 x 

90 cm Vekt: ca. 340 kg Spilleoverflate: 140 x 80 cm  

Made in Germany  

Tüv sertifisert etter aktuell EN 1176.                                   Pris: Nkr.  36800,- 
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Urban kuppel rustfri Ø 500 mm 

 

Urban kuppel rustfri Ø 500 mm for lekeplass. 

Med 4 stk. montasje beslag for å feste i beton. Finnes i Ø2000mm, Ø1000mm og 

Ø500mm. Lekeredskap og by møbel i en og samme tid. Vel egnet for byer, parker, 

skoler, offentlige rom. 

Pris: 5760,- 

 

Spesiell dobbelt sjakkel Ø 6 mm 

Har 3 kjedelinker. 
Spesielt for kortkjede Ø 6 mm kjeder. (lekeplassskjeder) 

Med sekskant forsinket skrue og ekstra låsemutter. 
Innvendige åpningsdimensjoner: 

H max 15 mm, H min 11 mm, B max 17 mm, B min 8 med mer. 
 

Spesielt egnet for tilkobling av 3 
kjeder. 
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Lekekombinasjon «Adventure Island» 

 

Lekeanlegg med: 

Kantet limtre 12 x 12 cm olje impregnert. 
Rundtømmer Ø 14 cm, trykkimpregnert. 
Veggelementer av HD/PE. 

Nett 1 stk. med stålinnlegg, mål 72 x 125 cm, farge røt. 

Klatretau 1 stk. med stålinnlegg, mål 25 x 1500 mm. 
Rampe 1 stk. 80 x100 cm med 5 stk. håndtak. 
Rampe 1 stk. 80 x 100 cm med 3 stk. håndtak av mahogni. 
Trapp 1 stk. med 6 trinn og 2 håndtak på hver side. 
Rutsjebane 1 stk. med reposhøyde 90 cm. 

Sandheis 1 stk. med sikkerhets brems, kjettinger og sandbøtte. 

Sandrør 1 stk. av edelstål med klaff, lengde 700 mm, Ø 140 mm. 
Sandvippe 1 stk. av edelstål med sil, Ø 35 cm. 
1 stk. tårn 104 x 104 x 265 cm høy inkl. rundt-ak. 
Tårn sekskant 1 stk. mål 170 x 180 cm. 
Tårn 1 stk. 104 x 104 x 108 cm høy. 

Krype tunnel 1 stk. av HD/PE, Ø 600 x 1000 mm. 
Stolpe avdekk- kappe 12 stk. farge røt. 
Stolpesko varmgalvanisert 22 stk. 
Div. skruer av edelstål V2A. 
Anlegg høyde 2,70 m. 
Anlegg bredde 3,72 m. 

Lengde 5,13 m. 
Max fallhøyde 1,00 m. 
Sikkerhets areal 8,65 x 7,30 m. 
Tüv sertifisert etter aktuell EN 1176 
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Dekk rotasjon fjærvippe 

 

 

Med fjær. Ø 200x420x20 mm, pulverlakkert RAL3000. 
Håndtak av PA6 bergamid B70 met stål kjern. 
Holder varmgalvanisert og pulverlakkert RAL 3000. 
Med rotasjonsledd. Kan rotere 360 grader. 

Med jordanker varmgalvanisert. 
Alle skruer av edelstål V2A. 
Levering montert, lengde ca. 140 cm. 
Vekt 38 kg. 
 

Tüv sertifisert etter aktuell EN 1176. 
 

Fallhøyde 71 cm. 

Sikkerhetssone for dekk rotasjon fjærvippe er Ø 3,10 m. 
Som fallunderlag anbefaler vi art.nr.800690 

Nytt i Norge. 
 
 
 
     Pris: Nkr. 9799,- 
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Ring huske av polyetylen 

 

 

 

Ring huske av polyetylen.      Pris: Nkr. 17452,- 

Med støtabsorberende EPDM ring.  
Med 2,00 m kjettinger av edel stål.  
Vel egnet for offentlige rom.  
Tüv sertifisert etter aktuell EN 1176. 

 

Huskesete av gummi typ 1A 

Huskesete av gummi typ 1A.   
Sikkerhets-huskesete med aluminiums innlegg. 
Material: EPDM-gummi. 
Mål: L 480 x B 170 x T 30 mm.  

PAK-fri. 
Tüv sertifisert etter aktuell EN 1176. 
 

Pris uten kjettinger, kun sete: Nkr. 319,20   
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Sving sete med ryggstøtte 

 

 

Swing sete med ryggstøtte. 
Meget stabil stålramme med tau rund. 
Sete- og ryggstøtte av tau-nett med stålkjerne. 
Maskestørrelse 10 x 10 cm. 
Mål bredde 910 mm, høyde 1210 mm, dybde 660 mm. 
Maksimalt henge-høyde 3,00 m.  
Slitesterk og trygg mot hærverk. 
 
Vel egnet for offentlige rom og privat.                             Pris: Nkr. 18620,- 
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Krype tunnel for underjordisk installasjon. 
 

 

Krype tunnel for underjordisk installasjon. 

Material Polyetylen (PE) 

Lengde 3,00 m. 

Inne Ø 800 mm. 

Utvendig Ø 920 mm.      Pris: Nkr. 11584,- 

Farge inne grønn, utvendig svart. 

Utenfor profilert, glatt på innsiden. 

Ekstremt motstandsdyktig og slitesterk. 

Kan dekkes med maks 6,00 m grus, sand eller jord. 

3,00 krype tunnel kan kople sammen til f.eks. 6,9 12 eller mer meter. 

Med sagen lett å sage til ønsket lengde. 

Overjordisk monteringer også mulig.  

Made i Germany         
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Taubane komplett system 

 

Taubane komplett system. 

Lengde 20 m. 

Høyde plattform 90 cm. 

Start-stasjon av varmgalvanisert stål med aluminium plattform. 

Med bære-kabel av galvanisert stål, Ø 10 mm. 

Med spiralbremsfjær av galvanisert stål.7 

Med tralle. 

Med kabel spenner av galvanisert stål. 

Med pendelsete komplett. 

Med mål/ end- stasjon av varmgalvanisert stål.   Pris fra: Nkr. 53896,- 

Tüv sertifisert etter aktuell EN 1176.  

Er også tilgjengelig i 25 m og 30 m.     

Lengde 25 m. 

Høyde start-stasjon 1,18 m. 

Art.nr.500701 

Lengde 30 m. 

Høyde start-stasjon 1,40 m. 

Art.nr.500702 
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Materialbeskrivelse 

 

 

 

PE og HDPE plater: 

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopedi 

Polyeten (PE) eller polyetylen er et termoplastisk kunststoff fremstilt 

ved polymerisasjon av gassen eten C2H4 (eten). Polyeten er den type plast 

som det fremstilles mest av på verdensbasis. 

Polyeten klassifiseres ofte etter tetthet, og to vanlige typer er 

 polyeten med høy tetthet (forkortes HDPE, PEH eller PE-HD), med 

tetthet over 0,93 g/cm³ 
 polyeten med lav tetthet (forkortes LDPE, PEL eller PE-LD), med 

tetthet under 0,93 g/cm³ 

De lange like kjeder i PE-HD kan legge seg tett oppå hverandre og danne 

små krystallinske domener i plasten hvilket bevirker at den oppnår større 

styrke og bedre temperaturbestandighet enn PE-LD. 

PE-HD er et forholdsvis stivt plastmateriale og brukes til avløps-, vann og 

gassrør, matkasser, leketøy, osv. 

PE-LD er et mykt plastmateriale som brukes til plastposer, plastfilm osv. 

 

EPDM Gummi 

Kilde: Norsk gummikvaliteter, Norsk gummi AS 

 

EPDM- gummi har meget gode egenskaper mot aldring, ozon, varmtvann 
og kjemikalier. Egner seg også for høye og lave temperaturer. Kan også 

leveres i antistatisk og næringsmiddelgodkjent kvalitet. EPDM er ikke 

oljebestandig. 

Brukes til: bl.a. Leketøy   

 

 

 

 

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Kunststoff
http://no.wikipedia.org/wiki/Eten
http://no.wikipedia.org/wiki/Plast
http://no.wikipedia.org/wiki/Tetthet

