SØLYSTPARKENS EJERLAUG
EGÅ

PROJEKT

Der skal etableres ny legeplads på Egå ejerlaugs grønne område.
Den nye legeplads skal adskille sig fra den nyligt etablerede legeplads på skolen i nærheden.
I mit oplæg har jeg fokus på at legepladsen skal favne små som større børn, optimere indretning af legepladsen,
så indretningen bidrager til større sammenhæng i de forskellige lege aktiviteter, give mest mulig legeværdi for pengene,
samt genbruge de elementer der er mulige.
Jeg tænker blandt andet at genbrug jeres rutsjebane til terrænrutsjebane til de mindste, genbruge jeres fjedrebom og 2 gode
balancebomme og inkorporere dem i en motorik/tarzanbane.
Jeg har i dette oplæg taget udgangspunkt i det store tilbud, hvor alle de ønsker og ideer vi har snakket om er med i, der vil kunne
laves for et budget på kr. 300.000,- incl. fragt, montage og moms.

I forbindelse med min snak med Christina, fortæller hun at foreningen selv har mulighed for at grave lidt ud med maskine,
så hvis dette fortsat er muligt, så kan foreningen selv stå for at forstørre det eksisterende store faldområde, og spare lidt der.
Der er tilføjet et nyt redskab i form af en armgang, men grundet sikkerhedsregler, kan det ikke være i det nuværende faldområde,
og derfor vil der være behov for at etablere ca. 60 kvm faldområde.

AFTALTE REDSKABER DER FJERNES AF EGÅ EJERLAUG

-

Fjern eksisterende tårn, gem rutsjebane
Fjern den balancebom der står selv, da jeg ikke synes den så så god ud.
Fjerne babygyngestativ
Fjern tunnelrør
Fjern vippe
Fjern gamle vippedyr

Hvis foreningen selv afmontere 2 gode balancebomme samt fjedre bom, så de kan genbruges i ny motorikbane samt
udvide faldområde med 60 kvm, så vil budget og priser holde.

VISUELT IDEOPLÆG
Etablere eksisterende rutsjebane
som terræn rutsjebane på en
lille platform
Etablere motorikbane rundt om
karruseller, og inddrage 2
eksisterende balancebomme
og fjedre bom.
Nyt legetårn med 2 tårne,
klatreafdeling og rutsjebane
Udvide faldsandsområde
Armgangsstativ
Etablere dobbelt minigynge
Plads til eventuelle tilkøb af
vippedyr og vippe

OVERSIGT LEGEPLADS

OVERSIGT LEGEPLADS

MOTORIKBANE/TARZANBANE
Vil lave en motorikbane rundt om jeg karrusel område. Banens forløb vil gå op af jeres lille bakke, og
komme til at hænge sammen med terrænrutsjebanen.
Motorikbanen vil være sjov og udfordrende for både store, små og unge og gamle.

MOTORIKBANE ELEMENTER
Hydra

Lodret klatrenet

Vandret net

Balancegang med tov

Robinia stubbe og dæk

Balancegang med vange

KLATRETÅRN
Vores legetårn består af 2 tårne, med en sjov
og udfordrende klatreafdeling i mellem.
Der er stige opgang, klatreopgang,
brandmandsstang og rutsjebane. Med
naturfarver i grøn og brun passer legetårnet
flot ind i jeres grønne område.
Klatretårn vil blive etableret i eksisterende
store faldsandsområde. Dimension på tårn gør
at faldområdet skal
udvides en smule. Det kan jeg lave en pris på,
eller i kan stå for det selv.
Faldhøjde 1.92 m

TERRÆNRUTSJEBANE
Vi vil genbrug den oprindelige
rutsjebane, og lave den om til en
terrænrutsjebane. Da
rutsjebanen er lidt højere
end jeres bakke, vil det blive
nødvendigt at lave et lille
tårn/platform som rutsjebanen
bliver etableret ud fra.
Rutsjebanens forløb vil gå ned det
eksisterende store faldområde.

MINIGYNGE

Fin gynge af Robinia stammer med 2 remsæde. 6 mm kæde
overtrukket med plast.
Rustfri beslag. De to gynger inviterer til en hyggelig social stund,
hvor to børn kan gynge og synge sammen.

Dimension: Længde: 336, Bredde: 15, Højde: 130 cm.
Sikkerhedsareal: L: 600 x B: 336 m
Fald højde: 80 cm

KLATREREDSKAB SQUIRREL
Vores sjove og anderledes armgangsstativ i vedligeholdelsesfrie materialer. Her er der et væld af muligheder og
udfordringer for både store og små.
Det kan bruges som armgang, klatrestativ, samt man kan bruge brandmandsstangen.
Max faldhøjde: 2.13 m

VIPPE OG VIPPEDYR
Fjeder dyr

TODDLER 2

OVERSIGT LEGEPLADS

BUDGET OG ØKONOMI TILBUD
Budget 258.477,64,- incl. moms
Vil indeholde køb, fragt og montage af følgende redskaber:
-

Legetårn.
Motorikbane med ekstra helletræer og stubbe, klatreudfordring.
Platform og etablering af terrænrutsjebane af eksisterende rutsjebane.
Stolpegynge med enten babygynge eller remsæde.
Vippedyr 2 stk.
Vippe.
Klatreredskab Squirrel
Klatredskab Hydra
Faldunderlag til Hydra

Faldgræsmåtter
Er I trætte af faldsand, der spreder sig, skal løsnes og efterfyldes, er her et godt
alternativ! En faldgræsmåtte, som er godkendt til en faldhøjde på helt op til 2,5 m
Måtten findes i 2 tykkelser:
• 45 mm godkendt op til 1,8 m faldhøjde, lagt på muld
• 65 mm godkendt op til 2,5 m faldhøjde, lagt på muld
Vores måtte er anderledes end de kendte sorte måtter.
Den er bl.a. godkendt selvom græsset gror i måtterne. Måtterne har også et unikt
gribesystem som gør, at de er låst til hinanden. Derved skrider de ikke og er svære at
fjerne.
Kan lægges direkte på jorden – vi anbefaler dog, at man skraber tørvene af og jævner
ud inden lægning. Der skal efterfyldes med jord/harpet muld og sås græs. Når først
måtterne er lagt er den eneste vedligeholdelse at man skal slå græsset!
Måtterne ligger så fast og jævnt, at man kan køre med kørestol på dem. Den tykke
måtte holder endda til køretøjer op til 3500 kg.
Måtten er lavet af minimum 92% genbrugsmateriale og kan genbruges til 100% efter
endt levetid.
Standard farve SORT

TILKØB
BORDBÆNKE
PARK bænke sæt i svensk nordlands fyr/ varmgalvaniseret stål 30 X
50 mm. 2 mm. Tykt.
L:180 B:200 cm. fyrretræ planker 40 X 115 mm. Vægt 100 kg. Er
forberedt for fast montering på jorden.
3 planker i Sædet, 2 planker i ryg og 6 planker i bordplade. sæde,
ryg og bordplade leveres færdig samlede med afrundede hjørner.
Sæde højde: 47 cm. Ryg højde: 90 cm. Bord højde: 75 cm.
Art. Nr. 1700
1 Brun laseret Pris pr. sæt DKK excl. moms: 5.150,Rundt Bænke sæt i svensk nordlands fyr/ varmgalvaniseret stål 30 X
50 mm. 2 mm. Tykt.
Ø 185 cm. Sæder L. 120 cm. fyrretræ planker 40 X 115 mm.
Vægt 125 kg. Er forberedt for fast montering på jorden.
3 planker i Sædet og 9 planker i bordplade sæde og bordplade
leveres færdig samlede
Sæde højde: 47 cm. Bord højde: 75 cm.
Monterings tid ca. 40 min.
Art. Nr. 4000
1 Brun laseret Pris pr. sæt DKK excl. moms. 6.500,-

Bæredygtighed og biodiversitet

FN’s verdensmål
Copla står for ansvarlig produktion, og udførerer størstedelen af síne
produkter af FSC certificeret træ.
Derudover er der i produktionen fokus på FN’s verdensmål
12: Sikre bæredygtig forbrug og produktionsformer.
15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystem på land,
bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af
biodiversitet.
17: Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne
til at nå målene.
For Copla er den bæredygtige legeplads = den langtidsholdbare
legeplads. Både i forhold til brugen af materialer i god kvalitet, og
indretning med de rette redskaber og elementer.

Når de placeres rigtigt i forhold til hinanden, vil man opleve, at brugerne
opholder sig længere i miljøerne, kreativiteten og idérigdommen blomstrer,
konflikterne er færre og børn vil kunne udvikle sig i takt med, at de vokser.
Legemiljøerne bliver aldrig kedelige.
Udemiljøer skal også tænkes ind i et tidsmæssigt perspektiv, hvor de skal
være tilgængelige store dele af døgnet for mange forskellige brugere.
Det er vigtigt at tænke beplantning ind i udearealerne, så de indgår på
lige fod med legeredskaberne. Beplantning er rumskabende og tilfører en
stoflighed og biodiversitet, som er så vigtig at vi tager alvorligt i vore
udemiljøer i dag.

Bæredygtigt kredsløb
FSC®-CERTIFICERET TRÆ
Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global non-profit organisation,
som arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over.
FSC® udvikler standarder baseret på anerkendte principper for ansvarligt
skovbrug, der støttes af miljømæssige, sociale og økonomiske interesser.
Se efter FSC-logo ud for Copla produktserien eller på de enkelte Copla
produkter på copla.dk for at købe garanteret FSC-certificeret træ.
SMART ROBINIA
Vi er rigtig glade for robinietræ, og SMART ROBINIA® er et unikt
forboringssystem, der gør os i stand til at bore to unikke robinietræstammer fuldstændigt ens HVER GANG. Det giver mange fordele
gennem hele værdikæden, fra produktion til installation.
• Alle huller er boret og alle beslag er
monteret fra fabrik
• Hver stolpe er mærket, så de er nemme at identificere og installere.
Det sikrer, at stolpernes indbyrdes placering til enhver tid er korrekt og er
opstillet i henhold til kravene jf. EN1176. Der er altså ingen risiko for at
skabe en utilsigtet klemfælde under installationen el.lign.
SMART ROBINIA® anvendes som standard i produktserierne Copla Core,
Copla Urban og Copla Budget.

Miljø og materialer
MILJØ, BÆREDYGTIGHED & BIODIVERSITET
Copla bakker op om FN’s Verdensmål for bæredygtighed med en
erklæret målsætning om at producere legeredskaber, der belaster
miljøet så lidt som muligt i produktionen, levetiden og ved bortskaffelsen.
Det opnår vi bl.a. gennem udpræget brug af FSC®-certificeret træ, 100
% genanvendelige gummimåtter, forpligtende partnerskaber i
leverandørkæder mv.

Til produktionen af legeredskaberne anvender vi de mindst
miljøpåvirkende materialer, og gør ikke brug af kemikalier, som
Miljøstyrelsen anser for uønskede. Vi bruger bl.a. ikke trykimprægneret
træ, og vi holder løbende øje med markedet for miljøvenlige materialer
og overfladebehandlinger, for til enhver tid at kunne levere den mest
miljørigtige løsning.
For Copla er den bæredygtige legeplads lig med den langtidsholdbare
legeplads af god kvalitet og med høj legeværdi. Herved undgår vi over
tid ressourcespild til unødvendig produktion, fragt, montage mv. Vi
opfordrer derfor altid vore kunder til at købe kvalitet og høj legeværdi.
Copla har FSC-varemærkelicens, og arbejder fortrinsvis med
producenter, der opfylder FSC-kravene. Copla har f.eks. samlet sin
produktion af naturlegepladser hos jyske Norna Playgrounds, som
udelukkende bruger træ fra 100% bæredygtigt skovbrug i
overensstemmelse med FSC®.

EN1176/EN1177

MATERIALER
Alle Coplas materialer overholder sikkerhedsnormerne EN1176/ EN1177 og
mange produkter er desuden TÜV godkendte - se efter TÜV logo ved
produktserie eller enkeltprodukter.
Hør os gerne for materialer i hvert enkelt produkt, men vi bruger ofte
robinietræ, lærk, tovværk og gummimåtter i vore løsninger – og under
jorden enten robinietræ eller rustfrit stål for lang levetid.

ROBINIETRÆ
Der anvendes kun stammer af højeste kvalitet i produktionen af Copla’s
produkter. Det sikrer et minimum af revner og vrid i træet, når legepladsen
bliver udsat for det danske vejr. Robinietræ har en holdbarhed i jord på op
til 30 år. Samtidig er det på grund af hårdheden meget slidstærkt. Copla
bruger robinie i alle de produkter, hvor træ har jordkontakt. Copla’s
hovedproducent, Norna Playgrounds, anvender udelukkende robinietræ,
som stammer fra et FSC-certificeret skovbrug.
LÆRK/ DOUGLAS
Lærk tilhører den gruppe af træer, der kaldes rødkerne-træer. Kerneveddet
i disse trætyper er naturligt imprægneret med svampehæmmende stoffer. I
Copla’s legeredskaber er det netop kernen der benyttes i produkterne.
Copla’s hovedproducent, Norna Playgrounds, anvender udelukkende lærk
og douglas, som stammer fra et FSC-certificeret skovbrug.
TOVVÆRK
Klatrenet og tov er lavet af taifuntov, hvori der er indlagt en kerne af rustfri
stålwirer. Det sikrer net og tove mod hærværk og gør dem ekstra træk- og
slidstærke. Til samlinger bruger Copla fittings af højeste kvalitet.
FALDGRÆSMÅTTER
Copla’s unikke faldgræsmåtter består af 78 % genbrugsgummi og er 100%
genanvendelige efter endt brug.

Garanti for COPLA Legepladser Aps.

Denne garanti gælder ikke:

Legeredskaber fra COPLA er produktansvars-forsikrede, og
overholder bestemmelserne i den europæiske standard for
legeredskaber EN 1176. Disse garantier er gældende, hvor der
opstår fejl der skyldes materiale eller produktionsdefekter.
1. 25 års garanti.
1.1 Galvaniserede bærende dele.
1.2 Stålstolper.
1.3 Rustfri stålkomponenter.
2. 20 års garanti.
2.1 HPL komponenter.
2.2 HDPE paneler.
3. 15 års garanti.
3.1 Mod væsentlig råd i Robinietræ.*
4. 10 års garanti.
4.1 Øvrige galvaniserede dele. 4.2 Mod væsentlig råd i andet
behandlet træ.*
5. 5 års garanti.
5.1 Fjedre der indgår i vippeelementer. 5.2 Udtalt korrosion af malede
metaldele. 5.3 Støbte plastdele. 5.4 Klatrenet - og reb konstruktioner.
6. 2 års garanti.
6.1 Bevægelige plast- og metaldele. 6.2 Solsejl. 6.3 Hængekøjer. 6.4
Udtalt revnedannelse i Robinietræ.

A Naturlig slitage, misfarvning og overfladekorrosion.

3.1: COPLA giver 15 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd
og svamp på træsorten Robinia, hvor nedbrydningen har et omfang,
hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til
EN 1176. Nedbrydning der kun har betydning for udseendet, er ikke
omfattet. *4.2: COPLA giver 10 års garanti mod nedbrydning
forårsaget af råd og svamp på ”andet behandlet træ”, hvor
nedbrydningen har et omfang, hvor træets bæreevne er
utilstrækkelig i forhold til EN 1176. Nedbrydning der kun har betydning
for udseendet, er ikke omfattet.

Garanti

B Hvis produktet ikke vedligeholdes, hvis det ikke håndteres
korrekt, eller hvis det udsættes for unormal brug eller hærværk.
C Hvis køberen ikke har udført og dokumenteret tilsyn og
vedligeholdelse som anført i ”information til ejeren fra NORLEG”
samt produkternes vedligeholdelsesanvisninger.
D Hvis produktet udsættes for miljøpåvirkninger, som COPLA ikke
har kunnet forudse.
E Korrosionsskader, der skyldes, at produktet er udsat direkte for
saltvand (garantiperioden halveres for korrosionsskader, i tilfælde
hvor produktet placeres inden for 200 m fra kysten).
F Brug af træflis (eller lignende naturlige materialer) som
faldunderlag for legeredskaber, anbefales ikke hvor
legeredskabet har træstolper monteret under jordniveau. I disse
tilfælde falder garantiperioden til 10 år for Robinietræ og 2 år for
andre træsorter.
G Hvis køberen ikke underretter COPLA om defekten inden for tre
(3) måneder fra den dag, hvor defekten blev opdaget eller burde
have været opdaget.
Procedure ved reklamation ved COPLA
C Dokumentation for at tilsyn og vedligeholdelse er foregået i
henhold til ”Information fra NORLEG om Inspektion &
Vedligeholdelse til ejeren”

