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COPLA Solsejl

Nyhed:
 
Møbelhuset er et sjovt  
alternativ til det traditionelle 
legehus. Se flere modeller 
på side 3  

Pris 14.400 kr.  
Excl. moms

Nyhed:

Gavltårn med stige,  
stammeopgang og  
rutsjebane. Flere tårne kan 
bygges sammen med broer 
eller net.
Et sjov og anderledes tårn. 
Velegnet til børn fra 3-10 år

Pris 69.700 kr. 
Excl moms

Sandkasse- 
kanter

Model 02-010 Model 02-051 Model 02-050 

Sandkasse kant i  
egesveller.  
Pris.400 Pr. m

Coplas kendte sandkassefag 
i robinietræ.
Pris. 2205 for et fag på 
2m inkl. 1 stolpe

Sandkasse kant i  
robiniestammer.  
Pris. 400 Pr. m

Model 02-091

Model 05-300

Copla solsejl er gennemprøvede 
kvalitetsprodukter, der i mange år er 
blevet anvendt med stor succes på 
skoler og institutioner i hele landet.
Vores solsejl er UV certificeret efter  
UV-801 certificering
Copla sælger udelukkende HDPE sejl.
HDPE sejl er også kendt som austral-
ske sejl. Det er de, fordi sejltypen 
først blev brugt i Australiens hårde 
klima, og HDPE sejlets egenskaber er 
tilpasset dertil.
HDPE sejl er meget velegnet til fritlig-
gende placeringer, hvor der er stærk 
blæst. HDPE solsejl er knyttede, det  
betyder at større mængder vand vil 
løbe igennem solsejl – mindre vand-
mægnder vil dog blive ledt af sejlet, 
såfremt det er monteret med fald.

1 stk. Trekant sejl 3,6x3,6x3,6m  ......................................................... Pris:  1.220,- 
1 stk. Trekant sejl 3,6x3,6x3,6m med 3 stk. robinie stopler og beslag ....... Pris:  2.780,-
2 stk. Trekant sejl 3,6x3,6x3,6m med 4 stk. robinie stopler og beslag ....... Pris:  4.550,-
3 stk. Trekant sejl 3,6x3,6x3,6m med 5 stk. robinie stopler og beslag ....... Pris:  6.250,-

1 stk. Firkantet sejl 3,6x3,6 m ............................................................. Pris:  1.310,-   
1 stk. Firkantet sejl 3,6x3,6 m med 4 robinie stolper og beslag  ................ Pris:  3.400,-
2 stk. Firkantet sejl 3,6x3,6 m med 6 robinie stolper og beslag  ................ Pris:  7.500,-

1 stk. Firkantet sejl 4,2x4,2  ................................................................ Pris:  1.640,-
1 stk. Firkantet sejl 4,2x4,2 med 4 robinie stolper og beslag .................... Pris:  3.850,- 
2 stk. Firkantet sejl 4,2x4,2 med 6 robinie stolper og beslag .................... Pris:   6.560,-

Copla laver også sejl i specialmål. mål, ring og hør nærmer.

 
COPLA tilbyder også: 

 - rådgivning
 - foredrag
 - kurser

www.copla.dk 
Tlf 51 52 01 40
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Sand Ø
Gør sandkassen  
sjovere med en ø,  
der har kran og  
sandbord.
 
Pris. 15.450
excl. moms

Model 02-049
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COPLA rolleleg

Legehus
Legehus med disk, bord 
og bænk. Det er oplagt 
at integrere legehuset  
i sandkassens kant.  
Velegnet til børn  
fra 3- 8 år

Pris. 20.000
excl. moms

Model 02-005

Vandleg
Et af COPLA’s mest solgte 
produkter nogensinde. Vand-
leg fyldes med ca. 80 ltr. vand 
som børnene kan pumpe op i 
vandrenden fra den kun 6 cm 
dybe brønd. Vandet løber fra 
vandrenden tilbage i brønden i 
et underliggende rør. Vandleget 
kan fås med og uden tag.
Pris. 42.550
excl. moms
 

Model 02-050

NYHED Dobbelt leghus med COPLA klassiske 
legehus i den ene ende og en tankstation i 
den anden. Velegnet til børn fra 3-8 år
Pris 26.000 kr. excl. moms

Sandlegebord med tag. Et godt alternativ til 
legehus nummer to, og er derudover velegnet 
til at opdele sandkassen i mindre rum.
Pris 10.700 kr. excl. moms

Fuglehus, sjov og anderledes legehus/hus 
Pris 42.100 kr.  
incl. stammeopgang   
excl. moms 

Sandlege-
bord
Sandlegebord med  
5 stk. siddestubbe

Pris. 3.500
excl. moms

Model 02-0419

NYHED

Rolleleg
For COPLA er rollelegen en 
vigtig del af legepladsen, og 
vi lægger stor vægt på at 
skabe de bedste muligheder. 
Derfor har COPLA udviklet 
en række møbelhuse, som er 
åbne legehuse, hvor det er op 
til børnenes fantasi, hvornår 
man er ude, og hvornår man 
er inde, samt hvor stort huset 
skal være.

Møbelhusene kan stå direkte 
på fliserne eller opsættes i 
sandkassen. Møbelhusene er 
velegnet til at dele en stor 
sandkasse eller fliseareal op 
med.

Model 02-053 Model 02-040 Model 02-061

Det kan COPLA  
tilbyde? 
Det er COPLA’s formål gennem 
grundig planlægning at skabe 
veldesignede og kvalitetssikrede 
legepladser med høj legeværdi i  
et nordisk design. 
COPLA ser det som sin opgave, 
at inddrage de pædagogiske 
perspektiver, når legepladsen 
indrettes, således at de undendørs 
omgivelser understøtter børns 
udvikling og trivsel. 
COPLA’s reskaber er dansk produ- 
ceret og vægter kvalitet højere end 
at være de billigste på markedet.  

COPLA rådgivning
 
Udover det store udvalg af 
legeredskaber, så tilbyder  
COPLA Kurser og udvikling  
af udepædagogik.

Palle Wøllekær  
 Indehaver

COPLA
Stenhuggervej 5
5230 Odense M
Tlf. + 45 86 28 80 45
info@copla.dk
www.copla.dk

 
Alle priser er incl. rådgivning  
og skifteoplæg.  
Excl. levering, montering og moms.
Forbehold for prisændringer og trykfejl.

Model 02-0551

Model 02-093K Model 02-094

Model 02-0937 Model 02-093

www.copla.dk 
Tlf 51 52 01 40
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 ms Pris 12.800 kr excl. moms

Pris 8.500 kr excl. moms Pris 14.400 kr excl. moms
Pris 12.800 kr 
excl. moms
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Copla motorisk leg Copla landskab

Lav Legeborg
Lav en COPLA legeborg med 
rutsjebane, skrånet og stam-
meopgang. Legeborgen kan 
bygges sammen med flere 

borge via en bro. 
Den lave borg er velegnet 
til de yngste børn og kan 

opsættes direkte på en 
græsplane. Legeborgen kan 

også bruges til de større børn 
evt. på toppen af en bakke

 
Pris 67.210 kr excl. moms

Legeborg
COPLA Legeborg med rutsjebane, 
klatreafdeling og stige. 

Pris 89.100 kr excl. moms

Model 05-K04.1

Legebor
COPLA Legeborg med rutsjebane,  
klatreafdeling og stammeopgang. 
Klatreafdelingen er bygget sammen 
med en bakke, som gør at der opstår 
et helt legelandskab, der kan rumme 
mange børn.

Pris 115.400 kr. excl. moms

Model 05-K09.1

Legeborg
Copla Legeborg med stige, klatreafdeling 
og hængebro, der er bygget sammen med 
en bakke, således der opstår et lege-
landskab, som kan rumme mange børn 
og giver ekstra udfordinger.

Pris 111.750 kr. excl. moms

Klatreafdeling
Copla Klatreafdeling som  
kan stå frit eller bygges  
sammen med en bakke.

Pris 38.750 kr.  
excl. moms

Model 05-K05L

Troldeborg
Troldeborgen er et stort 
legeredskab, som udford- 
rer både store og små 
børn. Den er opbygget 
omkring en base med et 
klatrenet og en rampe. 
Legeredskabet har der-
udover en hængebro, 
rutsjebane og klatrevæg. 
Velegnet til børn fra  
3-12 år. 

Pris 168.000 kr  
excl. moms 

Model 05-100

Model 05-K01.1

Model 05-K11+K12

www.copla.dk 
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Klatre-sekskant med brandbandsstang og 
klatrevæg. Velegnet til børn fra 3-12 år. 
Pris: 50.000 kr. excl. moms

Klatreafdeling natur med stålramme 
Velegnet til børn fra 3-12 år.
Pris: 38.750 kr. excl. moms

Klatre-firkant med ekstra armgang og 
ribbe. Velegnet til børn fra 3-12 år.
Pris: 48.000 excl. moms

Model 05-20400 Model 05-K05R Model 05-20420

COPLA natur
Model 05-20416

Tårn med tag
Bestående af rutsjerør, brand-
mandsstang, net- og bjælkestige. 
Velegnet til børn fra 3-10 år.
Pris: 37.000,-

Model 05-20850

COPLA Landskab

Bred terrænrutsjebane  
Platformshøjde 157 Pris: 22.400 kr. excl. moms 
Platformshøjde 210 Pris: 24.900 kr. excl. moms 
(Grøn kant er tilkøb)

Stubbetrappe m. 10 stubbe 
Pris 3.100 kr. Excl. moms  

Naturtrappe (2 meter)
Pris 3.700 kr. excl. moms  

Rampe med tov (4 meter)
Pris 10.050 kr. excl. moms

Net på bakke (2,4 meter)   
Pris 23.500 kr. excl. moms 

Model 05-092

6 kantet  
klatresystem
Med gulv og tag.  
Der er en lille disk,  
brandmandsstang,  
rutsjerør, lodret net og  
klatrevæg. 
Velegnet til børn fra 3-12 år.

Pris: 69.000,-

Model 05-095 Model 05-080 Model 05-100

www.copla.dk 
Tlf 51 52 01 40
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Smal terrænrutsjebane
Platformshøjde 97  
Pris: 11.500 kr.  
 

Platformshøjde 157  
Pris: 13.300 kr. 
 

Platformshøjde 210  
Pris: 14.900 kr. 
Alle priser er excl. moms
(Grøn kant er tilkøb)
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Smal terrænrutsjebane
Platformshøjde 97  
Pris: 11.500 kr.  
 

Platformshøjde 157  
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COPLA Balance

Klatre –  
og kolbøttepæle  
Pris: 13.300 kr.
excl. moms

3 stk. Klatrekasser  
70x70 cm  
Pris: 19.500 kr. 
excl. moms

Junglebro 
Pris: 21.850 kr.
excl. moms

Model 12345

Model 05-122 Model 05-126

Model 05-153 Model 06-057 Model 05-150

Model 05-162 Model 05-152

Robinie Stubbe 
10 stk. 

Pris: 3.050 kr.
excl. moms

Stammebro  
Pris:  16.450 kr. 

excl. moms

Tunnel 2 meter lang 
Designet både til at 

kravle på og igennem 
Pris: 12.900 kr.  

excl. moms

Helletræ
Pris: 5.100 kr.

Forhindringsvæggen fås i forskellige  
udforminger, og kan bruges til at lave  
rum i balancebanen
Pris: 12.300 kr. excl. moms 

Buebom

Pris: 6.300 kr. excl. moms

NYHED Gummikugler som en sjov og 
udfordrende del af en balancebane.  
Fås i mange farver. Halv kugle: 2.700 kr 
Hel kugle: 4.200 kr. excl. moms

Model 06-056 Model 06-400Model 05-300

www.copla.dk 
Tlf 51 52 01 40

Balancebane
Man kan med fordel  
anlægge sin balancebane 
med redskaber i forskel- 
lige sværhedsgrader 
i kombination med op-
holdssteder til rolleleg. 
Derved får man et lege- 
miljø, som kan optage 
mange børn i lang tid,  
som igennem leg får  
styrket deres motorik. 
Husk at balancebaner  
som regel ikke kræver  
faldunderlag. 

Mikadobom:
Pris 2.900 kr.  
excl. moms 

Gulv med buet 
væg. Velegnet til 
leg og ophold i et 
balanceforløb 
 
Pris: 9.500 kr
excl. moms

www.copla.dk 
Tlf 51 52 01 40
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”En balancebane med miljø til rolleleg  
understøtter den gode leg i længere tid”

 
COPLA tilbyder også: 

 - rådgivning
 - foredrag
 - kurser

Model 06-401  

Model 05-151
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”En balancebane med miljø til rolleleg  
understøtter den gode leg i længere tid”

 
COPLA tilbyder også: 

 - rådgivning
 - foredrag
 - kurser

Model 06-401  

Model 05-151
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COPLA Springgynge 
(2 gynger)

Pris 11.100 kr. 
excl. moms.

Model 12345

COPLA 
dækgynge 
med stålover-
lægger

Pris 16.500 kr  
excl. moms 

COPLA Gynger COPLA Lavpris

COPLA minigynge med babysæde 
Pris: 5.800 kr. excl. moms.

COPLA Redegynge med ståloverlægger 
Pris: 22.300 kr.                
excl. moms.

COPLA Berliner gynge med skelet i stål 
Pris: 28.300 kr.                
excl. moms

Model 04-012R Model 04-016Model 04-014

Gavlhus 
COPLA lavpris: 

7.500 kr. 
excl. moms

Dobbelt dækgynge 
COPLA lavpris: 
9.900 kr.
excl. moms

Hoppestolper 6 stk.  
COPLA lavpris: 2.100 kr.                     
excl. moms

Tovgang med hoppestolper  
COPLA lavpris: 3.600 kr.                     
excl. moms

Balancegang 
COPLA lavpris: 1.750 kr.                    
excl. moms

Skråt klatrenet 
COPLA lavpris: 7.700 kr.                     
excl. moms

Vandret klatrenet 
COPLA lavpris: 6.350 kr.                    
excl. moms

Lodret klatrenet 
COPLA lavpris: 3.350 kr.                     
excl. moms

Balancebom med tov 
COPLA lavpris: 2.950 kr.                    
excl. moms

Balancebom 
COPLA lavpris:  3.300 kr.                    
excl. moms

Model L-3240 Model 12345 Model L-3210 Model L-3112

www.copla.dk 
Tlf 51 52 01 40

Model 04-010

COPLA har produktserien lavpris til 
dem med det lille budget, men som 
stadig gerne vil have en legeplads i 
god kvalitet.

Gyngen er lavet af robinie træ.  
Alle redskaber har fået træbeskyttelse.

Model L-348 Model L-3117 Model L-3119 Model L-3114

Model 04-013

Model L-1100
Model L-20220
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COPLA Springgynge 
(2 gynger)

Pris 11.100 kr. 
excl. moms.

Model 12345

COPLA 
dækgynge 
med stålover-
lægger

Pris 16.500 kr  
excl. moms 

COPLA Gynger COPLA Lavpris

COPLA minigynge med babysæde 
Pris: 5.800 kr. excl. moms.

COPLA Redegynge med ståloverlægger 
Pris: 22.300 kr.                
excl. moms.

COPLA Berliner gynge med skelet i stål 
Pris: 28.300 kr.                
excl. moms

Model 04-012R Model 04-016Model 04-014

Gavlhus 
COPLA lavpris: 

7.500 kr. 
excl. moms

Dobbelt dækgynge 
COPLA lavpris: 
9.900 kr.
excl. moms

Hoppestolper 6 stk.  
COPLA lavpris: 2.100 kr.                     
excl. moms

Tovgang med hoppestolper  
COPLA lavpris: 3.600 kr.                     
excl. moms

Balancegang 
COPLA lavpris: 1.750 kr.                    
excl. moms

Skråt klatrenet 
COPLA lavpris: 7.700 kr.                     
excl. moms

Vandret klatrenet 
COPLA lavpris: 6.350 kr.                    
excl. moms

Lodret klatrenet 
COPLA lavpris: 3.350 kr.                     
excl. moms

Balancebom med tov 
COPLA lavpris: 2.950 kr.                    
excl. moms

Balancebom 
COPLA lavpris:  3.300 kr.                    
excl. moms

Model L-3240 Model 12345 Model L-3210 Model L-3112
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Model 04-010

COPLA har produktserien lavpris til 
dem med det lille budget, men som 
stadig gerne vil have en legeplads i 
god kvalitet.

Gyngen er lavet af robinie træ.  
Alle redskaber har fået træbeskyttelse.

Model L-348 Model L-3117 Model L-3119 Model L-3114

Model 04-013

Model L-1100
Model L-20220
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COPLA Solsejl

Nyhed:
 
Møbelhuset er et sjovt  
alternativ til det traditionelle 
legehus. Se flere modeller 
på side 3  

Pris 14.400 kr.  
Excl. moms

Nyhed:

Gavltårn med stige,  
stammeopgang og  
rutsjebane. Flere tårne kan 
bygges sammen med broer 
eller net.
Et sjov og anderledes tårn. 
Velegnet til børn fra 3-10 år

Pris 69.700 kr. 
Excl moms

Sandkasse- 
kanter

Model 02-010 Model 02-051 Model 02-050 

Sandkasse kant i  
egesveller.  
Pris.400 Pr. m

Coplas kendte sandkassefag 
i robinietræ.
Pris. 2205 for et fag på 
2m inkl. 1 stolpe

Sandkasse kant i  
robiniestammer.  
Pris. 400 Pr. m

Model 02-091

Model 05-300

Copla solsejl er gennemprøvede 
kvalitetsprodukter, der i mange år er 
blevet anvendt med stor succes på 
skoler og institutioner i hele landet.
Vores solsejl er UV certificeret efter  
UV-801 certificering
Copla sælger udelukkende HDPE sejl.
HDPE sejl er også kendt som austral-
ske sejl. Det er de, fordi sejltypen 
først blev brugt i Australiens hårde 
klima, og HDPE sejlets egenskaber er 
tilpasset dertil.
HDPE sejl er meget velegnet til fritlig-
gende placeringer, hvor der er stærk 
blæst. HDPE solsejl er knyttede, det  
betyder at større mængder vand vil 
løbe igennem solsejl – mindre vand-
mægnder vil dog blive ledt af sejlet, 
såfremt det er monteret med fald.

1 stk. Trekant sejl 3,6x3,6x3,6m  ......................................................... Pris:  1.220,- 
1 stk. Trekant sejl 3,6x3,6x3,6m med 3 stk. robinie stopler og beslag ....... Pris:  2.780,-
2 stk. Trekant sejl 3,6x3,6x3,6m med 4 stk. robinie stopler og beslag ....... Pris:  4.550,-
3 stk. Trekant sejl 3,6x3,6x3,6m med 5 stk. robinie stopler og beslag ....... Pris:  6.250,-

1 stk. Firkantet sejl 3,6x3,6 m ............................................................. Pris:  1.310,-   
1 stk. Firkantet sejl 3,6x3,6 m med 4 robinie stolper og beslag  ................ Pris:  3.400,-
2 stk. Firkantet sejl 3,6x3,6 m med 6 robinie stolper og beslag  ................ Pris:  7.500,-

1 stk. Firkantet sejl 4,2x4,2  ................................................................ Pris:  1.640,-
1 stk. Firkantet sejl 4,2x4,2 med 4 robinie stolper og beslag .................... Pris:  3.850,- 
2 stk. Firkantet sejl 4,2x4,2 med 6 robinie stolper og beslag .................... Pris:   6.560,-

Copla laver også sejl i specialmål. mål, ring og hør nærmer.

 
COPLA tilbyder også: 

 - rådgivning
 - foredrag
 - kurser

www.copla.dk 
Tlf 51 52 01 40
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