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1. Beskrivning över de olika tilläggsvalen 

- För i stort sett alla våra basprodukter så kan också tre tilläggsval göras: 

1. Färgvalet 

2. Installationsvalet 

3. Materialvalet – utökat 

 

1. Färgvalet 

Världen omkring oss är fantastisk, full av ljusa färger och spännande kombinationer. För det 
är naturen själv som är den mest begåvade konstnären att skapa magnifika färger vid varje 
årstid. 

Inspirerade av detta har vi har skapat olika lösningar och färger för våra lekplatser som är 
baserade på de fyra årstiderna. De ljusa och livliga färgerna på sommaren, de mogna tonerna 
som är karakteristiska för hösten, den rena och skarpa skönheten vintern ger oss och de glada 
färgerna som kommer med våren. Precis som varje säsong har en karakteristisk palett, smälter 
våra produkter in i den omgivande miljön. 

Standardutförandet för våra basprodukter är färgerna hämtade från 
sommar-paletten.  

Utöver sommarfärgerna finns det ytterligare tre färgval du kan göra.  
Dessa är s.k. tilläggsval. 

 

 

 

 

Vår Höst Vinter 



 

 

 

2. Installationsvalet 

Våra produkter installeras generellt genom nedgrävning + gjutning.  

För de flesta produkter kan du välja att köpa till fundament antingen  

för installation ovanmark eller installation som endast kräver  

nedgrävning. 

I övrigt levereras våra produkter med förborrade hål varför monteringen sker men vagnsbult + bricka 

och mutter. Många delar kommer också förmonterade vid leverans. Vi har fått stort beröm för att 

våra produkter upplevs som enkla att montera. 

 

 

 

 

 

 

3. Materialval – utökat 

För samtliga basprodukter kan du göra olika tilläggsval i materialet. Här följer en  

kort förklaring och längre ner följer en utökad förklaring av vår fullständiga  

materialbeskrivning av basprodukterna. 

AL bakom artikelnumret betyder att produktens stolpar som i standardutförandet  

är tillverkade i laminerat limträ i fura har bytts ut till aluminiumstolpar. 

PE bakom artikelnumret betyder att väggar/paneler som i standardutförandet är  

behandlade med polypropylen-färger och som har en kärna av björkplywood har  

ersatts med HDPE.    

ALPE bakom artikelnumret innebär att produktens stolpar har ersatts med aluminiumstolpar och 

väggar/paneler har ersatts med HDPE. 

MF bakom artikelnumret innebär att produktens stolpar har ersatts med aluminiumstolpar och 

väggar/paneler har ersatts med HDPE. Vidare betyder det att produktens alla övriga trädelar såsom 

trappor och broar har lackerats med en speciell hinna av Polyuretan på samtliga sidor minus 

undersidan. 

En produkt som listas med något av dessa artikelnummer bakom sig har alltså ett pris där detta 

redan ingår. Aluminium och HDPE anses som ett nära underhållsfritt material. MF-artikeln är 

branschens senaste tillskott och dessa produkter erbjuds som underhållsfria produkter.  

 

Fråga oss om pris på önskad produkt om den inte redan listas på vår hemsida!  

Gjutningsfritt fundament 

för gungor. Art.nr: MAT030. 

Gjutningsfritt fundament 

för rutsch och klätterlek.  

Art.nr: MAT029. 



 

 

 

2. Utökad beskrivning över materialbeskrivningen enligt standardutförandet 

Våra produkter håller en hög kvalitet, är säkra och hållbara! 

 

Produkternas (t ex rutsch och klätterlek) stolpar, plattformar, 

broar och ramverk är tillverkade i laminerat (”limträ”) och  

behandlat furu. Träet är alltså limmat i stavar som har årsringe- 

orienterats för att på så sätt minimera sprickbildningar samt 

att tåla påfrestningar. Träet har behandlats hela fyra gånger  

genom att först har impregnerats för att tåla fukt/vatten och  

därmed inte ruttna. Därefter bestryks det med en grundfärg  

för att slutligen målas två gånger med en transparent färg  

innehållandes valt pigment. Stolparnas har dessutom bestryks  

med en speciell skyddsagent vid alla ändpunkter. 

Väggar och paneler är tillverkade i en UV-resistent och vattentålig björkplywood. Denna plywood har 

sedan behandlats med en polypropylenfärg. Färgpaletten inkluderar röd, gul, blå, grön och orange-

brun. Panelernas/väggarnas kanter har rundats av och täckts med en vädertålig skyddsagent. 

Sidoväggar i rutsch och klätterväggar är i HDPE. 

Nät såsom klätternät, nät i broar samt nät i våra klätterprodukter är tillverkade i kraftiga rep som har 

en kärna utav stål. Repen har en diameter på 16 mm och förses med plastleder i varje kryss-punkt.  

Metalldelar har varm-galvaniserats och pulverlackerats. Rutschkanor är i rostfritt stål. 

Fjädergungor är tillverkade i en tre-lager färgad UV-resistent och vattentålig PE plast och 

fjädergungornas metalldelar har varm-galvaniserats och pulverlackerats.  

Alla våra vagnsbultar förseglas med ett speciellt plastlock på ovan- och undersidan i syfte att bulten 

på så sätt täcks in och skyddas. 

 

Samtliga av våra lekredskap är certifierade och har erhållits TUV certifikat. Därmed  

har våra produkter testats av specialister hos TÜV SÜD Product Service GmbH  

och dom möter den europeiska säkerhetsstandarden för lekredskap för offentliga  

parker EVS-EN 1176:2008 och EVS-EN 14974:2006. 

Om du önskar få ta del av ett speciellt produktcertifikat från en av våra produkter,  

vänligen kontakta då oss. 
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Sammanfattning för basprodukter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktexempel LM202 LM202 (Basprodukt) LM202-MF (Pro-produkt) 

Stolpar Laminerad fura (limträ) Pulverlackerad Aluminium 

Plattformar Laminerad fura (limträ) Lackerade med Line-X 

Paneler PP täckt Plywood HDPE 

Klätterväggar PP täckt Plywood HDPE 

Ostväggar HDPE HDPE 

Tak PP täckt Plywood eller HDPE HDPE 

Stålrör Galvaniserat och pulverlackerat Galvaniserat och pulverlackerat 

Rep och nät PP täckta med stålkärna PP täckta med stålkärna 

Rutsch Rostfritt stål och HDPE paneler Rostfritt stål och HDPE paneler 

Trappor Laminerad fura (limträ) Lackerade med Line-X och HDPE 

 


