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For alle børn og barnlige sjæle i alle aldersgrupper

LEGEVÆRDI For at miljøerne skal fremstå spændende og 
indbydende, er der arbejdet med redskabernes udformning
og ikke mindst placering.

ÆSTETIK Lege- & aktivitetsrummet skal glæde både krop og øje, og 
der er i formgivningen taget højde for områdets landskab og karakter.

KVALITET Bygget gedigent i de bedste materialer.
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1 Legemiljøer særligt for de yngste

2  Miljøer hvor man samles

3  Miljøer hvor man gynger, balancerer, kravler og klatrer

4  Miljøer hvor man træner

5  Miljøer hvor man går eller opholder sig
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1 Legemiljø til de yngste børn

Legehytte

Legehytte

Gavlhus
med disk

Gavlhus
med disk

Bænk

Bænk

Bord & siddestubbe

Rutsjeplatform 
med skrå opgang 

Indhold:

Kvalitet:

Legeværdi:

Rutsjeplatform med åbne gavlhuse, legebord og 
siddestubbe samt 2 bænke

Robiniastammer som bærende element med 
lærkekalmar som beklædning. 

Miljøet styrker rollelegen. Fastholder barnet i 
en fantasileg, som styrker samtalen og udvikler 
empatien. 

Børnene kan lege individuelt eller mødes og 
skabe nye venskaber gennem legen.

Forældre kan sætte sig ned, og møde barnet i 
øjenhøjde. Der skal være god tid til, at legen kan 
udvikles, og barnet kan fordybe sig i legen.

Rutsjeplatform 
med skrå opgang 

Skråning
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1 Legemiljø til de yngste børn

Kravlenet

Balancestubbe

Balancestubbe

Balanceline
Balanceline

Indhold:

Kvalitet:

Legeværdi:

Balancestubbe i forløb med 2 vandrette kravlenet og balanceliner

Robiniastammer som bærende stammer med taifuntov i net og liner. 

Miljøet understøtter leg på skråningen,  med et motorisk udfordrende 
balanceforløb for de yngste børn.

Man kan kravle i de lodrette net - Eller tage ophold og sidde og kigge på. 

Stubbene står med lille afstand, så de passer til små skridt.
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2  Picnichus

TEKNISK DATABLAD
DEN LILLE LEGEPLADS FABRIK

Produktbeskrivelse

Bålhus Ø4,5m
5 halvægge 
Opbevaringsskab

Den Lille Legepladsfabrik bygger naturligvis legepladser og udemiljøer efter alle gældende forskrift

Bålhuset har en skabsside

Inkl. 5 halvægge

-

legepladsinspektion ser til, at alt produceres og monteres, som det skal. 

Vores engagerede medarbejdere deltager i kurser om legepladsbyggeri og legepladssikkerhed.

4250 m
m

2200 mm

900 mm

3700 mm

Indhold:

Kvalitet:

Brugsværdi:

Åbent Picnichus med bord/ bænke

Robiniastolper og kalmarbeklædning 

Huset har en åben struktur, så man kan orientere sig. Øger sikkerhedsfølelsen. 

Huset “putter sig” i bevoksningen - De grønne rammer bliver en del af 
oplevelsen i huset. 

Alternativ løsning:
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Kolbøttestang & taifuntov
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2  Naturleg/ Bålsted

Indhold:

Kvalitet:

Brugsværdi:

Rund opholdscirkel med centralt bålsted

Anlagt i halve egestammer. Bålsted opbygget af kampesten

Den runde opholdsplint fremstår som et skulpturelt element i landskabet. 

Der er plads til, at mange kan være sammen. Når man opholder sig omkring bålste-
det, føles rummet intimt og hyggeligt. Når man opholder sig på ydersiden af plinten, 
er der god afstand. Plinten fungerer også som bord/ aflægningsplads.
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2  Shelter

Indhold:

Kvalitet:

Brugsværdi:

Shelter på shelterpladsen

Robiniastolper og kalmarbeklædning 

Shelter med god plads

Overhængende udhæng skaber ly
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2  Madpakkehus

Overdækning

Bålhus
Plan og opstalt
Mål 1:50
Dato 07.04.14
Kurtzweil ApS

900 mm

6000 m
m

3500 mm

10000 mm

Indhold:

Kvalitet:

Brugsværdi:

Udføres uden tagornament

Åbent langhus med bord og bænke

Robiniastolper og kalmarbeklædning. 

Huset har en åben struktur, så man kan orientere sig. Øger sikkerhedsfølelsen. 

Halvvægge skaber let læ

Der er rum til, at mange kan spise sammen.
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3  Balanceleg langs sti i “Skovlandet” 

Indhold:

Kvalitet:

Brugsværdi:

Balancebomme og balancestubbe langs sti

Alt er udført i robinia

Balanceforløbet inviterer til leg, når man går på stien. 

Balanceredskaberne er placeret mellem stien og bakken. Det 
er en mere sikker løsning, idet man ikke falder ned ad skrånin-
gen, hvis man mister balancen på bomme eller stubbe. 

Bommene fungerer også som bænk eller træningselement på 
løbeturen.

Stubbene er placeret i varieret mønster, som tvinger brugerne til 
at lægge mærke til rytme og teknik.

www.denlillelegepladsfabrik.dk

Dobbelt balanacebom

Balancestubbe
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3  Klatremiljø - Mikado-struktur

Indhold:

Kvalitet:

Brugsværdi:

Klatrestruktur med net og mega-gynger

Robiniastolper og -stammer bruges i klatrestruktur. 
Gyngestolper i limtræ. Net i taifuntov.

Klatrestruktur med irregulære former og højder

Legestrukturen er svær for øjet at gennemskue. Det  forstås med 
kroppen, når man bevæger sig gennem strukturen.

Man kan lege fangeleg, Hvem kommer først? -eller hænge ud 
og slappe af. 

De store gynger er skulpturer i landskabet. Den høje overligger 
giver et behageligt sving når man gynger.
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3  Motorisk klatreleg i landskabet

Skråbom indbygget i skråning

Balancebomme 

Balancebomme 

Balanceline

Balanceline

Balancestubbe

Dobbelt stamme med trin

Vandrette og skrå net mellem 
stolper. Med faldunderlag

Balancestubbe

1:300

3  Motorisk klatreleg i landskabet
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3  Motorisk klatreleg i landskabet

Indhold:

Kvalitet:

Brugsværdi:

Klatrestruktur med net i legeforbindelse med balancebomme, 
skråbomme, trintrapper, stubbe og balanceliner. 

Robiniastolper bruges i klatrestruktur samt ved balanceredska-
ber. Net og liner i taifuntov.

Her bindes stierne sammen af forløb af varierede balanceba-
ner, som mødes på et plateau i landskabet, hvor store net er 
spændt op mellem robiniastolper. 

Skråningerne indbyder til leg. Når børn og voksne bevæger sig 
på balanceforløbene, skånes de omkringliggende biotober og 
terræn, og slitage mindskes. 

Når legen spredes på et stort areal, kan mange børn og voksne 
være aktive sammen på samme tid. 
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4  Træning og fitness

Indhold:

Kvalitet:

Brugsværdi:

Fitnessredskab med armgang og barrer. Træningselementer i 
terræn langs motionssti; stubbe, bomme o.lign. 

Robiniastolper og stammer anvendes som træsort i redskaber. 
Rør i rustfrit stål i fitnessredskab. 

Træningselementerne langs motionsstien har mange varierede 
anvendelsesmuligheder for både nybegyndere og trænede 
udøvere. Elementerne er indpasset i landskabet mellem 
bevoksningen.

Fitnessredskabet er dimensioneret til voksne, og her træner 
man med egen kropsvægt. Det bruges både til  styrketræning 
for den individuelle eller crossfit mellem venner. Der er udlagt 
træflis under redskabet.
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Indhold:

Kvalitet:

Brugsværdi:

50m bro/terrændæk over engen, møbler til udkigspunkter, trap-
per i terræn, bord-bænkesæt, bålsted og bænke. 

Projektet indeholder en bred vifte af bord/bænkesæt, udkig-
spunkter, amfi, broer og trapper. Der bruges gennemgående 
eg, robinia og lærk til udførelse af elementer indenfor denne 
kategori. 

Elementerne skaber adgang til området. Det hjælper børn og 
voksne med at få øje på “særlige steder” i landskabet, som har 
en helt unik kvalitet - bevoksning, udsigt, dramatisk terræn osv. 

5  Ophold og bevægelse
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HVORFOR VÆLGE DEN LILLE LEGEPLADSFABRIK?
På tiende år producerer Den Lille Legepladsfabrik udfordrende, sjove,
prisrigtige, smukke og godkendte legepladser og udemiljøer i meget høj
kvalitet – til glæde for både børn og voksne. Intet er mere ødelæggende
for leg og oplevelser i udemiljøer end en kedelig legeplads. Legepladser
fra Den Lille Legepladsfabrik er produceret på en sådan måde, at de
fremtræder sjove, spændende og smukke hele året rundt. Og i mange år.
Med garanti!

LEGEVÆRDI
Indretningen af legepladsen skal ses fra børnehøjde. Legepladsen skal
være smuk, sikker og bygget gedigent i de bedste materialer, men 
legepladsen er først og fremmest en legeplads. Den Lille Legepladsfabrik 
arbejder professionelt og engageret med det legeværdimæssige greb til
jeres legerum – til glæde for børnene i mange år. Den Lille Legepladsfabrik
er medlem af Dansk Legepladsselskab.

DIALOG
Hos Den Lille Legepladsfabrik er vi glade for vores overskuelige størrelse,
for det sikrer gennemsigtighed i samarbejdet. Det ser man blandt andet,
når vi snakker sammen med kunder om indretning af legeplads – et
samarbejde som ikke koster jer noget.

MATERIALERNE 
Den Lille Legepladsfabrik benytter FSC-certificeret robinietræ, som er både 
smukt, stærkt og selvimprægnerende. Robiniens egenskaber er som skabt til 
lege- og aktivitets-redskaber. Dets brudstyrke er dobbelt så stor som eget-
ræets,
og fordi det er selvimprægnerende, er efterbehandling kun brugt for at
skabe effekt – og ikke for at holde råd og svamp nede. Robinien har en
let knudret vækst, der giver den helt særlige eventyrlige, organiske og
rustikke karakter, der præger en legeplads fra Den Lille Legepladsfabrik.
Løsdele som ikke er fremstillet af træ (rutsjebane, brandmandsstang,
håndtag til armgang, fugleredegynge) er TÜV-mærkede.

MADE IN DENMARK
Den Lille Legepladsfabriks legeredskaber er danskproducerede med hjælp
fra dygtige underleverandører og dygtige medarbejdere. 
Den Lille Legepladsfabrik er medlem af Dansk Byggeri og har således 
ordentlige løn og ansættelsesforhold. Den Lille Legepladsfabrik har fået 
tildelt Arbejdstilsynets grønne smiley.

SIKKERHED
Den Lille Legepladsfabrik bygger legeredskaber efter DS/EN 1176. Den
Lille Legepladsfabrik har egen DS-certificeret legepladsinspektør i huset.
Den Lille Legepladsfabrik er medlem af Brancheforeningen for 
Legepladsinspektører.
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