Tillgänglighet för ALLA!

Tillgänglighetsanpassade produkter från KPLN Design AB
Mönsterskyddade produkter

Skapa en utemiljö för ALLA - du också!
www.kpln.se

NYHET!

Tillgängliga Gata/Trädgårdsborden

NYHET!

TILLGÄNGLIGHET - GEMENSKAP - KVALITÉ
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KPLN Design erbjuder en serie unika
produkter som är tillgänglighetsanpassade
så att ALLA människor kan umgås Tillsammans.
Du kan planera och skapa parker, skolor,
förskolor, lekplatser, seniorboenden, leder och
andra offentliga miljöer för ALLA människor.

bröst och bordsskiva.

Nyheter
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Unik design av utemöbler gör att människor som är rullstolsburna inte
behöver sitta på kanterna eller bakom. Utemöblerna integrerar platser för
vuxna, barn och rullstolar. Bord med specialdesignade platser för
rullstolar, bord med arm- och ryggstöd, bord med unik lösning som gör att
människor kan gå in och sätta sig och samtidigt få ett lagom avstånd mellan

“äntligen någon som har tänkt till!”

Efter ett fantastiskt 2014 med mängder av beställningar av våra
tillgängliga utemöbler såväl som på våra kompisgungor och fallskyddsplattor så spred sig också nyheten om vår rullstolsgunga.
En gunga som skapar helt nya möjligheter för barn i rullstol!
I år har vi fortsatt att satsa hårt och släpper en rad olika nyheter.
Bland dessa nyheter hittar vi den Tillgängliga Gata/Trädgårdsserien som även den implementerar vår patenterade design i
syfte att skapa gemenskap för alla. Några andra utemöbler bland
våra nyheter är våra Tillgängliga Miljöbord. Även dessa i samma
design men tillverkade i ett helt återvunnet och underhållsfritt
material.
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Tips!

Kolla också in
www.lekplatsgrossisten.se för
hundratals lekplatsprodukter.

Sist ut bland våra nyheter är en serie Tillgängliga Sandlådor.
Dessa skapar helt nya förutsättningar för alla barn och vi
sätter en helt ny standard på hur en sandlåda skall vara.
Tillsammans med våra sandbakbord har vi nu ett ännu bredare
sortiment av produkter som ger sandlek till alla barn.

Växjö: Barnfamilj fann sig
snabbt direkt efter monteringen vid Strandbjörket i
Växjö.
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Helsingborg: Det mäktiga
Multibordet Exklusiv hittar vi vid Vikingstrand,
handikappbadet. Danmark
syns i bakgrunden.

Öland: Mörbylånga visar
vägen. Här barnfamilj med
två barnvagnar som passar perfekt. I bakgrunden
glimtar vi ölandsbron.

vi följer de av myndigheterna uppsatta kraven på tillgänglighet.
Mönsterskyddade produkter.
Alla priser i katalogen anges exklusive frakt och moms.

Tillgängliga Kombibordet
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Art.nr: NG:307

Vårt Kombibord:
- Samma smarta design!
- Uppgradering i sittbänkar (45 mm).
- Uppgradering av total bordsstorlek.
- Fler färdigmonterade moment snabbare ihopsättning.

En favorit!

8.600:Alltid väderplattor på köpet!

Kombibordet är verkligen ett kanonbord som är konstruerat för att ALLA människor skall
kunna sitta Tillsammans. Två höjder där den lägre höjden bjuder in de minsta barnen. Två
integrerade platser för rullstolar/barnvagnar, en för den allra minsta och en för vuxen.
Alla ska bjudas in i den sociala Gemenskapen - det är Kombibordets unika värde!

Kävlin
ge:
Lekplat
s i Lödd
e
köping
e, Kävli rnge
kommu
n.

Vimmerby: - Astrid Lindgrens
hem. Ett ställe där tusentals
människor samlas varje år. Här
med Pippi Långstrumps Hoppetossa i bakgrunden.
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Tillgängliga Multibord
Multiborden har hög fokus på
Tillgänglighet och komfort. Unik
design skapar platser som möjliggör att
kunna gå in och sätta sig och platser
med arm- och ryggstöd samt platser för
rullstolar.

Multibordet Enkla
Art.nr: NG:406

2 Rullstolsplatser
9 Traditionella platser

7.600:-

9.600:-

9.600:Multibordet Super 9+2

Multibordet Super 8+3

Art.nr: NG:407-1
2 Rullstolsplatser
9 Traditionella platser varav:
- 4 med ryggstöd
- 5 utan ryggstöd

Art.nr: NG:407-2
3 Rullstolsplatser
8 Traditionella platser varav:
- 4 med ryggstöd
- 4 utan ryggstöd

“Genialt! Ni är unika”

Multibordet Exklusiv
Art.nr: NG:408

1 Rullstolsplats
10 Traditionella platser varav:
- 4 med ryggstöd
2 st. armstöd och 2 grepphandtag
samt 2 st. vikbara bordsskivor

10.200:-
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Tillgängliga Oktagonbord
Våra Oktagonbord står för Tillgänglighet och Gemenskap! Att sitta runt ett runt bord
innebär att man kommer extra nära varandra och allas ögon kan mötas.
Borden passar utmärkt i alla utemiljöer med fokus på Tillgänglighet.

Storsäljare!

9.800:-

8.200:Oktagonen 4-4 Vuxen och Barn

Oktagonen 2-6 Vuxen och 2-8 Barn

4 Rullstolsplatser
4 Traditionella platser

2 Rullstolsplatser
Vuxen: 6 Traditionella platser
Barn: 8 Traditionella platser

Art.nr: NG:508 (vuxen)
Art.nr: NG:509 (barn)

Art.nr: NG:506 (vuxen)
Art.nr: NG:507 (barn)

“riktig kvalité”
Detta är typexempel på KPLN designs kvalité.
Konstruktioner med benhylsor, Z-profil och
U-profil där allt tillverkas i galvat stål.

Hörby: 8 Oktagoner vid
Lågedammsbadet används
flitigt, både av rullstolar
och barnvagnar, berättar
Hanna Adler, badpersonal.

Stockh
olm: En
h
med hä
lsning ärlig bild
från Ek
bergssk
ens
ol
Oktago an i Stockholm ne
.
perfekt n barn passar
i den sk
öna mi
ljön.

Kristianstad: Vattenriket
i skåne som är ett av
Sveriges naturum har
självklart tillgänglighetsanpassats.

5

Tillgängliga Långbordet, Mellanbordet och Korta bordet
Tre bord som är speciellt designade för att användas på platser där flera sitter i rullstol. Med
borden har du nu möjlighet att skapa en atmosfär som välkomnar utflykter från
särskilda boenden såväl som besök från skolor där kanske flera av barnen är rullstolsburna.
Din park blir snabbt ett populärt resmål och du visar att alla är välkomna.

7.400:Korta Bordet 4-4
Art.nr: NG:605

7.900:-

7.600:Långbordet 6-6

Mellanbordet 3-8

Art.nr: NG:607

Art.nr: NG:606

“bra att någon tänker på våra äldre”

Väsbyhemmet: Underbar
atmosfär med porlande
vatten framför Korta bordet
4-4 skapar lugn och ro för
våra sinnen.

Vi är oerhört glada för alla hälsningar
från våra kunder! Maila oss din
hälsning på halsning@kpln.se.
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Exklusiva Gata och Trädgårdssserien
Tillgänglighetsanpassade bänkbord med exklusiv behandling!
Våra exklusiva bänkbord är uppbyggda av laminerat trä (limträ) som också är årsringeorienterat
i syfte att minimera sprickbildningar. Vidare har möblerna fått fyra (4!) behandlingar. Först i form
av grundfärg, därefter två bestrykningar med transparent färg (med brunt pigment) för att slutligen behandlas med en skyddande agent vid alla ändpunkter. Ben och ramverk är av stål som har
varmgalvaniserats.

NYHET!

Gata/Trädgårdsbordet Super
Art.nr: NG9880

3 Rullstolsplatser
8 Traditionella platser varav
6 med ryggstöd

Våra bänkbord fungerar i alla miljöer tack vare en hög design och finish.
T ex även i gata och torgmiljö. Samtidigt är dom alldeles utomordentliga
till att användas som parkmöbler i våra offentliga utemiljöer såväl som
trädgårdsmöbler på valfritt underlag. Varför inte som en trädgårdsmöbel
på våra seniorboenden? Tack vare förborrade hål och förmonterade
moment är dom också väldigt enkla att montera.

Enkel montering!

Extra skyddsplatta!

Gata/Trädgårdsbordet Enkla
Art.nr: NG9885

3 Rullstolsplatser
8 Traditionella platser

Alltid handgjorda!

Gata/Trädgårdsbordet 4+4
Art.nr: NG9900

4 Rullstolsplatser
4 Traditionella platser
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Tillgängliga Miljöborden
Här presenteras en serie tillgänglighetsanpassade bord/bänkar som är tillverkade i 100% återvunnet material i en certifierad anläggning skapad för att just arbeta med återvunnet material.
Vi har valt att kalla produkterna för de “Tillgängliga Miljöborden” då ordet miljö ska syfta på att
materialet är återvunnet och att produkterna därmed är hållbara för miljön.

Fullvärdigt certifikat för en återvunnen
material- och tillverkningsprocess.

12.800:-

NYHET!

Miljöbordet 4+4
Art.nr: NG780404

4 Rullstolsplatser
4 Traditionella platser

Produkterna är helt unika av flera olika skäl, inte minst för att dom
är helt underhållsfria. Andra fördelar med materialet är att det är
miljövänligt, UV-resistent, vattentätt, fuktighetsavvisande, samt
resistent mot oljor, alkalier, syror och saltvatten. Vidare är det
resistent mot frost och röta och det är lätt att ta bort klotter.
Dessutom har produkterna en riktigt lång livslängd.

Hållbart! - Återvunnet! - Underhållsfritt!

Hela bordet i samma
fantastiska material, även
ben och underkonstruktionen!
Extra förstärkningar i
långa brädor!

Miljöbordet 6+2

13.700:-

Art.nr: NG780602

14.500:-

2 Rullstolsplatser
6 Traditionella platser

Miljöbordet 8+2
Art.nr: NG780802

2 Rullstolsplatser
8 Traditionella platser
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Tillgängliga Kombileken
Art.nr: LM223

UTELEK FÖR ALLA!
Vår Kombilek - tillgänglig och fri från hinder både för
rullstolsburna och de allra minsta barnen som precis lärt sig
att gå. Kombileken är framtagen i syfte för att ALLA barn ska
kunna leka tillsammans.

Perfekt p
å

förskolan
!

“Det ska kännas tryggt
att släppa ledstången.”

2
“En bred rutsch ger plats
för hjälpande kompis!”
“Ett tydligt avslut
och förlängning!”

“Den lille nybörjaren
når också ledstången.“

5

1

5

3
Färgkontrast:
“Här börjar rampen!”

“Även den allra minste i rullstol
kan köpa något i “kiosken” - även
från marknivå”

4

Några riktlinjer...

1

Ledstänger ger trygghet!
Dessa skall ha ett tydligt avslut samt fortsätta en bit ut
som därmed talar om att “nu står du med både fötterna på
marken”. Ledstången skall också ha en höjd så att de minsta
når den.

2

Rutschbanan
Älskas av de flesta barn samt ger en fin stimulans till rörleseoch sinnesutvecklingen. En något bredare bana gör det möjligt
för kompis att åka bredvid och hålla/stödja.

3

Ramper
Ramper är bra för att överbrygga nivåskillnader samt skapa
tillgänglighet för rullstolsburna.

4

Färgkontraster
För barn med synnedsättningar är det hjälpande om trappor
och ramper förses med kontrastfärger.

5

Olika höjder - alla ska kunna vara med!
Ett lekredskap skall ha höjder anpassade för att alla barn ska
kunna delta i leken, även barn i rullstol. För barn är ju olika
stora, även om de är jämngamla!

Tillgängligt Marknadsstånd

Ett traditionellt marknadsstånd anpassat också för rullstolar och
barnvagnar/sulkys. En nymodern design som bygger på torghandeln i syfte att öka alla
barns kreativitet. Barnen leker affär eller odlar sina egna leksaksgrönsaker genom att
fylla på med sand.

Sofiero
sl
miljö m ott: En underb
ar
ed våra
t
liga bä
nkar, s illgängan
markn
adsstån dlådor och
d.

Ti

ps! Köp
gängli till ett tillgt
bord, si sandbakd 10 oc
h 11!
Marknadsståndet passar i alla lekmiljöer.
Designat enligt myndigheternas krav på tillgänglighet.

Tillgängligt Marknadsstånd
Art.nr: NG:152

Pris: 5.900 kr
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Tillgängliga Sandbakbord

Fler Fördelar

Moderna Sandlådor med bra arbetshöjder som dessutom är
tillgängliga för ALLA barn!

•

Låter rullstolsburna komma in
i sandlådan (Gemenskapen)

•

Lösning som tänker på helheten

Här presenterars en serie mobila sandbakbord som också kan
integreras i befintliga sandlådor och på så sätt låter rullstolar
•
komma in i sandlådan. Samtidigt är bakborden användbara från
•
sandytan när dom integreras i en traditionell sandlåda.
Sandbakborden kan med fördel också vara fristående och du får
•
därmed en modern sandlåda för ALLA barn!

Olika höjder - olika människor
Följer säkerhetsnormer och har
dräneringslösning
Förankrat med tillgänglighetskonsulter!

Ståbrädor för de minsta barnen!

5.900:9.800:-

Sandbakbordet Super
Art.nr: NG:1122

Ett kanonbord med två lösningar; en plats för
de allra minsta barn i rullstol och en för övriga
barn. Passar perfekt som fristående och blir
därmed en Tillgänglighetsanpassad sandlåda!
Fri höjd: 630 | 510

Sandbakbordet Enkla

Art.nr: NG:1121
En smart lösning! Passar på alla de platser
där det är begränsad yta, såväl lekplatser
som skolor.
Fri höjd efter önskemål

“ser både till helheten såväl som till detaljerna!”
“Moderna sandlådor med bra
arbetshöjder för alla barn!”

Vattenlek
Barn älskar vatten!

Köp till vattenleken - passar
samtliga Sandbakbord.

Pris: 3.500 kr
10

Sandbakbordet Exklusiv

“Torget”

Art.nr: NG:1123

Sandbakbordet ger maximalt nyttjande för olika
rullstolar. En plats för de minsta, en för lite större
barn och en plats för de största. Kanske du själv
är rullstolsburen och är med ditt barn ute, eller
kanske mor/farförldrar är med sitt barnbarn?
Vattenleken kan köpas till.

14.900:-

Fri höjd: 630 | 510 | 750

! Galvat plattstål medföljer

Fristående = En Modern Sandlåda

alltid för förankring i eller
ovan mark.

Våra tillgängliga Sandbakbord placeras med fördel helt fristående. Perfekt i alla de
miljöer där utrymmet är begränsat eller där man av andra skäl inte vill utföra markarbeten. Sandbakborden ger en bra arbetshöjd som på så sätt är Tillgängliga för ALLA
barn. Enkel uppsättning och du har en modern Tillgänglig sandlåda på ett par timmar.

Insatser är gjorda av Aluminium! Fungerande dränering med leca, väv samt skyddsplåt.

Tillgängligt Utekök

Ett tillgänglighetsanpassat utekök anpassat för att också barn i rullstol
ska kunna komma till.
Lek affär, laga mat eller låt fantasin implementera andra vardagssysslor i
leken.
Uteköket är tillverkat i en konstruktion i behandlat trä samt en vävduk
tålig för vind och vatten (typ acrylväv av bästa kvalitet). Köket/affären
har en spis och två stycken hoar samt en hylla för förvaring.
Genom att ståbrädor är installerade så är köket/affären även tillgängligt
för de minsta barnen.

Tillgängligt Utekök
Art.nr: NG:155

Pris: 12.500 kr
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NYHETER!

Tillgängliga Sandlådor

Tillgängliga Sandlådor som sätter en helt ny standard på dagens traditionella sandlådor.
Våra sandlådor inkluderar inte bara den traditionella sandleken utan integrerar också
sandbakbord med ståbrädor i olika höjder samt tillgänglighetsanpassningar av en rad
olika lekfunktioner. Vidare har sandlådorna inte bara ingångar för rullstolar utan också
gångvägar hela vägen in i sandlådan, färgmarkeringar, sandbakbord, liggbrädor samt
lekprodukter som är anpassade i bra höjder med mera.

.. För visst kan Alla kan vara med!

3. Integrerade sandbakbord med ståbrädor i olika höjder.

1. Inte bara öppningar för rullstolar utan också
gångvägar hela vägen in i sandlådan.

4. Färgmarkeringar vid ingång

2. Ramper / Liggbrädor
Grepphandtag

5. Lekprodukter (ratt och bakbord)
i anpassade höjder.

Skeppet!!

26.700:-

Tillgängliga Sandlådan Exklusiv
Art.nr: NG:1671

Allt ingår!

2 st. sandbakbord med grepphandtag och ståbrädor.
1 st. avlastningshylla.
Sandlådesarg formad som ett skepp.
Ingång med färgmarkering samt gångväg in i
sandlådan också för rullstolar/sulkys/rollatorer.
1 st. ratt och 1 st. traditionellt sandbakbord.
Sandplattor i sandlådesargen för sandbakning.
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“Med våra tillgänglighetsanpassade sandlådor kommer barn med

olika handikapp och speciellt barn i rullstol in i Gemenskapen”

25.000:Tillgängliga Sandlådan Super
Art.nr: NG:1675

Allt ingår!

2 st. sandbakbord med grepphandtag och ståbrädor.
1 st. avlastningshylla.
Kvadratiskt formad sandlådesarg bxh: 415x415 cm.
Ingång med färgmarkering samt gångväg in i
sandlådan också för rullstolar/sulkys/rollatorer.
1 st. traditionellt sandbakbord.
Sandplattor i sandlådesargen för sandbakning.

Tillgängliga Sandlådan Enkla

Tillgängliga Sandlådan Enkla
Art.nr: NG:1680

Allt ingår!

2 st. sandbakbord med grepphandtag och ståbrädor.
1 st. avlastningshylla.
Rektangulärformad sandlådesarg bxh: 295x415 cm.
Ingång med färgmarkering.
Sandplattor i sandlådesargen för sandbakning.

21.500:13

Fågelbogungan Ø 1,20 m

Paketpris 1

Art.nr: 4650

Fågelbokorg 1,0 + gungställning!!

Art.nr: K002+KRK11
Allt ingår för att få en komplett kompisgunga!
Korg 1,0 m tillsammans med en
klassisk gungställning med ben i
laminerat trä och överliggare
i varmförzinkat stål.

Sup

erp

+1

9.800:Den stora
diametern!

+1

- 1,20m i diameter
- Med mjuka kanter!
- Finns i flera färger

Paketpris 2!

Minigungställning med Mini Fågelbo!!

ris!

13.900:-

Superpris!

Sup

erp

Art.nr: 4650-85M + 4540-10

ris!
En perfekt gunga att installera på
platser där ytan är begränsad,
t ex skolor/förskolor och mindre

12.600:-

parker.

7.800:-

Mini Fågelbo Ø 0.90 m

Gungsängen

Art.nr: 4650-85

Art.nr: 4651-20
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14.400:-

Ligg-gungan
- Anpassad för de med
nedsatt rörelseförmåga
Art.nr: 4696

6.900:-

KPLN Design AB

Rullstolsgunga!!

Kan stolt presentera sin nya rullstolsgunga! En gunga som är speciellt
framtagen för att alla ska kunna få
känna glädjen i att gunga.

Art.nr: 201455

Gungan håller mycket hög kvalitet
med kraftiga stålrör som är både
galvaniserade och pulverlackerade.
Rullstolen körs in från sidan och gungan
är försedd med en liten hjälpande ramp.
För att få fart på gungan kan man också
gunga genom att dra i gungans rep, sida
till sida. Gungan är dessutom försedd
med dämpare i syfte att ge en bra
kvalitativ gungning.
Gungan är endast avsedd för barn i rullstol.
Därför ska den användas på platser där det
finns tillsyn av personal som också kan låsa
den övriga tider då tillsyn inte kan ges.

Fallskyddsmattor
Fallskyddsmattor ger en plan yta och på så sätt skapas tillgänglighet även
för rullstolsburna. Mattorna är certifierade och testade enligt EN1177 och
ger ökad säkerhet på lekplatsen.
1. Ökad Tillgänglighet!
2. Ökad Säkerhet!
3. Mindre underhåll!

Sup

erp

rise

r!

Alla priser på fallskyddsmattor anges
i hela kvadtratmeter.

Fallhöjd
1,00 m
1,20 m
1,50 m
1,75 m
2,10 m
2,40 m
3,00 m

Tjocklek
30 mm
40 mm
50 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm

Mått			
500 x 500		
500 x 500		
500 x 500		
500 x 500		
500 x 500		
500 x 500		
500 x 500		

Röd		
Grön, Grå eller Svart
347:-			
372:390:- 			
424:Artikel nr. enligt:
432:-			
456:färg:fallhöjd.
T ex: Art.nr: röd:1,50
518:-			
542:kostar 432 kr
588:-			
610:710:-			
744:852:-			
875:15

Mottagare:

Avsändare:
KPLN design AB
Tempelvägen 27
370 23 Hasslö, Sweden

B
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Fokus på kvalité! Tunga rejäla möbler som tål belastningar,

vagnsbultar och rejäla virkesdimensioner med underkonstruktioner
i galvat stål. Fler platser än vad traditionella parkmöbler har, tre st.
benpar 95x95, två par bärlinor på respektive benpar, sittbänkar
på 45 mm. Det ska löna sig att satsa på kvalité!
Möbler konstruerade för att hålla enligt principen
att virket själv skall bestämma sin livslängd.
Bestrykning med träskydd och möjlighet till extra
skydd med väderplattor skapar långa livslängder.

Väderplatta
- för extra skydd mot mark.

Benhylsor i galvat stål

Z-profil i fyrkantsjärn
- för att stärka upp sittbänkar.

Sammansvetsat U-järn för
stark konstruktion i bärlinor.

Rejäla virkesdimensioner
med vagnsbultar.

Bli Tillgänglig du också!
Tel: 0734 - 22 18 03

KPLN Design AB
Ett svenskt företag med fokus på:
- Tillgänglighet, Gemenskap och Kvalité
Svensktillverkade och mönsterskyddade produkter
där våra tillverkare är experter inom sin gren!
Beställ direkt på telefon:
Tel: 0734-22 18 03
Eller maila på: order@kpln.se
Du kan också besöka hemsidan för
ytterligare info: www.kpln.se
KPLN Design AB			
FE 1031				
Box 25 701 40 Örebro, Sweden

Tel: 0734 - 22 18 03		
E-post: info@kpln.se		
www.kpln.se			

Bankgiro: 701-8047
Regnr. F-skattnr: 556824-8404
Momsreg nr: SE556824840401

