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LANGE-MÜLLERS 
GADE
For alle børn og barnlige sjæle med fokus på de 0-10 årige.

LEGEVÆRDI For at børnene skal synes, at legepladsen er 
spændende og sjov, er der arbejdet med redskabernes ud-
formning og ikke mindst placering.

ÆSTETIK Legerummet skal glæde både krop og øje, og der 
er i formgivningen taget højde for områdets enestående 
karakter.

KVALITET Bygget gedigent i de bedste materialer.

www.denlillelegepladsfabrik.dk
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SANDKASSE OG 
LEGEHUSFACADE

De mindstes brug af sand-
kassen kan ikke overvurderes. 

I samspil med legehusfacadens 
købmandsdisk er taktile lege,  

parallellege og ikke mindst 
gryende rollelege helt af- 
gørende for det lille barns 

udvikling.

BALANCE- OG 
MOTORIKFORLØB 

Med fokus på udfordring og 
bevægelse har de fleste brugere 

stor glæde af motorikbanen.  
Anlægget kan bruges som  
sammenhængende forløb, 

men redskaberne bliver 
også brugt hver for sig.

LEGEOPSTILLING
Legeopstillingen byder sig 
til for den lille og knap så 

lille bruger. Ophold, rollelege 
og bevægelse er i fokus i et 
enkelt redskab med meget 

høj legeværdi.

SWINGERGYNGE
Gyngen er legepladsens 

konge. Med sin tvungne be-
vægelse er der fokus på socialt 

forankrende kvaliteter, udvikling 
af krop og vestibulær sans, udvik-
ling af rolle-leg og i det hele ta-
get bare sjov og kilde-i-mave 

leg.
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LEGEN FOR ALLE
For alle børn og barnlige sjæle. 

Her kan alle have fornøjelse af at 
være med – alene eller på kryds og 
tværs af alder og legepræferencer. 
Med fokus på kropslig udvikling og 
udfordring, rollelege og ophold er 

legerummet indrettet, så brugeren 
kan lege alene og/eller sammen 

med andre.
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LEGEN 
FOR DE SMÅ

De små leger taktile lege, 
parallellege og begyndende  

motoriske lege. Legerummet er 
indrettet med vægten lagt på 

overskuelighed, nærhed og 
mulig kontakt med voksne



7 www.denlillelegepladsfabrik.dk



www.denlillelegepladsfabrik.dk8



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 lege-
pladsen 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 Legeplads-
fabrik 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 egetræets, 
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 Lege-
pladsfabrik er medlem af Dansk Byggeri og har således ordentlige løn- 
og ansættelsesforhold. Den Lille Legepladsfabrik har fået tildelt Arbejds-
tilsynets grønne smiley.

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

HVORFOR VÆLGE 
DEN LILLE LEGEPLADSFABRIK?
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