


Sandlegeområde
sandkasser, legehuse, vandleg 

Sport og Fitness                                       
multibaner, hockeybaner, træningsredskaber

Opholdsområde
                                                                       bænke, plinte, pergola

Gyngeområde
                                                        gynger, redegynger, svævebane

                                                                                    

Motorisk legeområde
rutschebaner, borge, klatreleg, balanceredskaber 

Indledning

Aktivitetsområde
                          grillhuse, halvtage, redskabsskure

Brugergrupper
Indledning, Institutioner, Vuggestuer, Skoler, Boligforeninger og Offentlige legepladser
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Sandlegeområde
sandkasser, legehuse, vandleg 

Sport og Fitness                                       
multibaner, hockeybaner, træningsredskaber

Opholdsområde
                                                                       bænke, plinte, pergola

Gyngeområde
                                                        gynger, redegynger, svævebane

                                                                                   

Motorisk legeområde
rutschebaner, borge, klatreleg, balanceredskaber 

Aktivitetsområde
                          grillhuse, halvtage, redskabsskure
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Indledning

Brugergrupper
Indledning, Institutioner, Vuggestuer, Skoler, Boligforeninger og Offentlige legepladser

Om Copla Legepladser
forretningsgrundlag, planlægning, rådgivning, sikkerhed og garanti
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Stjerneborg                                                 05-200

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Platformhøjde: 2,2 m.
Faldareal:  11,2x11,5 m
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Sort, kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, x-finer, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

11,2 m

11,52 m
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Mål 1:200

COPLA

1:75This drawing is the property of NORLEG and pursuant to current
legislation may not be copied, transferred to or used by any third party.
Should this drawing be used, a fee of 10% of the assumed
contract price will be charged.
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Stjerneborg                                                 05-210

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Platformhøjde: 2,2 m.
Faldareal:  13,2x12,8 m
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Sort, kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, x-finer, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

13,25m

12,80m
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Mål 1:200

COPLA

1:100This drawing is the property of NORLEG and pursuant to current
legislation may not be copied, transferred to or used by any third party.
Should this drawing be used, a fee of 10% of the assumed
contract price will be charged.
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Stjerneborg                                                 05-220

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Platformhøjde: 2,2 m.
Faldareal:  14,2x14,2 m
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Sort, kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, x-finer, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

14,20m

14,20m
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COPLA

1:100This drawing is the property of NORLEG and pursuant to current
legislation may not be copied, transferred to or used by any third party.
Should this drawing be used, a fee of 10% of the assumed
contract price will be charged.
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Tårn med indvendig trappe                                05-700

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Max. højde fra 0 niveau: 2,4 m.
m2 faldareal:  x m2

Konstruktion under jord: Galv. stål, 
robinie
Farve: Sort, kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, x-finer, 
galvaniseret stål, taifun tov
Behandling: Gori-892 og Gori-895

xm

xm

Klatretårn velegnet til placering på små faldarealer, 
pga den lukkede, indvendige trappe. Tårnet kan 
placeres i kanten af et område.
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Troldeborg            05-100

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Max. højde fra 0 niveau: 2,5 m.
m2 faldareal: 85 m2

Bredde: 11,1 m.
Længde: 13,8 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun, grøn, grå, kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, x-finer, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

11,1m

13,8m

Troldeborgen er et stort legeredskab, som udfordrer de større børn. 
Den er opbygget omkring en base med et klatrenet og en rampe.
Legeredskabet har også en hængebro, rutschebane og klatrevæg. 
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Firkantet tårn           05-013

Teknisk information
Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Max. højde fra 0 niveau: 2,5 m.
m2 faldareal: 16 m2

Bredde: 114 cm.
Længde: 105 cm.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun, kastanje
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892 og Gori-895

4m

4m

Det firkantede tårn kan kombineres med et utal af forskellige klatrered-
skaber, rutsjebaner og op- og nedgange. På billedet er vist, hvordan tårnet 
indgår i Troldeborgen. 
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Spiderweb - 6K           05-117

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Max. højde fra 0 niveau: 2,9 m.
m2  faldareal: ca. 86 m2

Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Brun, kastanie
Materialer: Robinie, Lærk/Douglas, 
limtræ, x-finer, galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:200

11,1/12,4m

9,6 /12m

Spiderweb er et meget stort klatreredskab, som har et utal af udfordringer 
til større børn. Der er klatrevæg, armgang, brandmandsstang og knudetov, 
klatrenet, glidestænger og stubbetov samt et stort vandret opholdsnet.
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Spiderweb - 4K                05-118

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Max. højde fra 0 niveau: 2,9 m.
m2  faldareal: ca. 60 m2

Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Brun, kastanie
Materialer: Robinie, Lærk/Douglas, 
limtræ, x-finer, galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:200
7,7m

Spiderweb er et meget stort klatreredskab, som har et utal af 
udfordringer til større børn. Der er klatrevæg, armgang, klatrenet 
og stubbetov samt et stort vandret opholdsnet.
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Høj Spiderweb - 4K          05-119

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Max. højde fra 0 niveau: 2,9 m.
m2  faldareal: ca. 60 m2

Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Brun, kastanie
Materialer: Robinie, Lærk/Douglas, 
limtræ, x-finer, galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:200
7,7m

Denne version af Spiderweb er ekstra høj. Det meget stort klatreredskab, 
som har et utal af udfordringer til større børn. Der er klatrevæg, armgang, 
klatrenet og stubbetov samt et stort vandret opholdsnet.
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Dobbelt Spiderweb          05-120

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Max. højde fra 0 niveau: 2,9 m.
m2  faldareal: ca. 90 m2

Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Brun, kastanie
Materialer: Robinie, Lærk/Douglas, 
limtræ, x-finer, galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:200

7,7m

Denne udvidede version af Spiderweb er ekstra høj. Det meget stort 
klatreredskab, som har et utal af udfordringer til større børn. Der er 
klatrevæg, armgang, brandmandsstænger og knudetov, klatrenet, 
glidestænger og stubbetov samt to store vandrette opholdsnet.
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Klatreafdelingen er designet så den stimulerer og udvikler børns motoriske 
færdigheder. Den indeholder klatrevæg, rebstige, klatretov og stige - her vist 
kombineret i et dobbeltmodul mellem to støttemure.

Mål 1:200

10,6m

5,9m

Lang fritstående klatreafdeling - i limtræ     (05-K06)

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja.
Max. højde fra 0 niveau: 2,4 m.
m2 faldareal: 59 m2

Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, brun og grøn.
Materialer: Limtræ, Lærk/Douglas 
og galvaniseret stål
Behandling: Gori-892
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja.
Max. højde fra 0 niveau: 2,4 m.
Faldareal: 42 m2.
Konstruktion under jord: Robinie.
Farve: Kastanie og brun
Materialer: Robinie, galv. stål
Behandling: Gori-892, Gori-895

Klatreafdelingen er designet så den stimulerer og udvikler børns 
motoriske færdigheder. Den indeholder klatrevæg, rebstige, 
klatretov og stige.

Fritstående klatreafdeling - i Robinie      (05-K05r)

Mål 1:100

5,9m

7,8m
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja.
Max. højde fra 0-niveau: 2,4 m.
m2 faldareal: 42 m2

Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie og brun.
Materialer: Limtræ, galv. stål
Behandling: Gori-892, Gori-895

Klatreafdelingen er designet så den stimulerer og udvikler børns 
motoriske færdigheder. Den indeholder klatrevæg, rebstige, 
klatretov og stige.

Mål 1:100
7,8m

5,9m

Fritstående klatreafdeling - i limtræ                  (05-K05l)
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Gavltårn                     05-300

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Platformhøjde: 1,6 m.
Faldareal:  x m2

Bredde: x m.
Længde: x m.
Konstruktion under jord: Galv. stål/ 
robinie
Farve: Valgfri
Materialer: Lærk, robinie, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori

x m

x m
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Borgkombination - fritstående     05-K03.1

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Gulvhøjde fra 0-niveau: 1,6 m.
Max. højde fra 0-niveau: 2,5 m.
m2 faldareal: 51 m2

Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun, grå, kastanie
Materialer: Robinie, Lærk/Douglas, 
limtræ, x- finer, galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

7m

10,5m

Copla legeborg er udviklet så den kan bruges som base for forskellige 
tilslutningsmuligheder. Legeborgen rummer også en hule man kan 
gemme sig i. Den runde form giver et imødekommende og venligt ud-
seende.

Mål 1:200

Kombination: Borg med klatreafdeling, brand-
mands stang og balancestammer.
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Borgkombination - fritstående     05-K04.1

8,5m

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Gulvhøjde fra 0-niveau: 1,6 m.
Max. højde fra 0-niveau: 2,5 m.
m2 faldareal: 52 m2

Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun, grå, kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, limtræ, 
x- finer, galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

Mål 1:200
10m

Kombination: Borg med klatreafdeling, stige og 
rutschebane.

Copla legeborg er udviklet så den kan bruges som base for forskellige til-
slutningsmuligheder. Legeborgen rummer også en hule man kan gemme 
sig i. Den runde form giver et imødekommende og venligt udseende.
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Borgkombination - fritstående        05-K03+K04

10m

10,6m

25
0 

cm

Mål 1:200

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Gulvhøjde fra 0-niveau: 1,6 m.
Max. højde fra 0-niveau: 2,5 m.
m2 faldareal: 63 m2

Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun, grå, kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, limtræ, 
Robinie, x- finer, galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

Kombination: Borg med klatreafdeling, 
rutschebane og balancestammer.

Copla legeborg er udviklet så den kan bruges som base for forskellige til-
slutningsmuligheder. Legeborgen rummer også en hule man kan gemme 
sig i. Den runde form giver et imødekommende og venligt udseende.
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Borgkombination - landskab     05-K09.1

8,7m

9,7m

Mål 1:200

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Gulvhøjde fra 0-niveau: 1,6 m.
Max. højde fra 0-niveau: 2,5 m.
m2 faldareal: 51 m2

Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun, grå, kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, limtræ, 
Robinie, x- finer, galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

Kombination: Borg med støttemur, hængebro, 
klatreafdeling, og stige.

Copla legeborg er udviklet så den kan bruges som base for forskellige til-
slutningsmuligheder. Legeborgen rummer også en hule man kan gemme 
sig i. Den runde form giver et imødekommende og venligt udseende.
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Borgkombination - landskab       05-K13  

M 1:200

10m

9,5m

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Gulvhøjde fra 0-niveau: 1,6 m.
Max. højde fra 0-niveau: 2,5 m.
m2 faldareal: 46 m2

Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun, grå, kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, limtræ, 
Robinie, x- finer, galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

Kombination: Borg med støttemur, hængebro, 
rutschebane og balancestammer.

Copla legeborg er udviklet så den kan bruges som base for forskellige til-
slutningsmuligheder. Legeborgen rummer også en hule man kan gemme 
sig i. Den runde form giver et imødekommende og venligt udseende.
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Borgkombination - landskab        05-K11+K12

M 1:200

10m

9,5m

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Gulvhøjde fra 0-niveau: 1,6 m.
Max. højde fra 0-niveau: 2,5 m.
m2 faldareal: 52 m2

Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun, grå, kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, limtræ, 
Robinie, x- finer, galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

Copla legeborg er udviklet så den kan bruges som base for forskellige til-
slutningsmuligheder. Legeborgen rummer også en hule man kan gemme 
sig i. Den runde form giver et imødekommende og venligt udseende.

Kombination: Borg med støttemur, klatreafdeling, 
balancestammer og rutschebane.
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Mål 1:200

8,3m

7m

Lav borg kombination            (05-K01.1)

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Gulvhøjde fra 0-niveau: 1 m.
Max. højde fra 0-niveau: 1,9 m.
m2 frirum: 34 m2

Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, brun og grøn
Materialer: Limtræ, Lærk/Douglas 
og  
galvaniseret stål
Behandling: Gori-892, Gori-895

Copla legeborg er udviklet så den kan bruges som base for forskellige til-
slutningsmuligheder. Legeborgen rummer også en hule man kan gemme 
sig i. Den runde form giver et imødekommende og venligt udseende.

Kombination: Lav fritstående borg med skrånet, 
rutschebane og balancestammer.
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Småbørnspavillon - til bakke           05-112

Småbørnspavillonen er placeret på en lille jordhøj med to spændende 
opgange, en rampe og en trappe. Pavillonen har en rutschebane samt 
en åbenhed der giver udsigt for de mindste.

Teknisk information
Pavillon: 1,5 x 1,5 x 2,1 m.
Loftshøjde: 1,5 m. 
Bakkehøjde: 1,0 m.
Forankringsdybde: 0,9 m
Krav om faldsand: Ja
m2 faldareal: 5,3 m2

Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, grøn, rød og brun
Materialer: Lærk/Douglas og kryds-
finér
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:100
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Blåt tårn                   05-810

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7m.
Krav om faldunderlag: Ja
Platformhøjde: 1,6 m.
m2 faldareal:  x m2

Bredde: x m.
Længde: x m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Valgfri
Materialer: Lærk/Douglas, 
rustfrit stål

x m

x m

Blåt tårn i 2 niveauer med legehus og fast gulv for-
neden, klatreopgang og rutsjebane. Velegnet til at 
indsætte i et balanceforløb.
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Grønt tårn                     05-820

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. ståflade: 1 m.
Faldrum:  4x5,5m
Bredde: 1 m.
Længde: 2 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Valgfri
Materialer: Lærk/Douglas,  
galvaniseret stål
Behandling: Gori

x m

x m

Det grønne tårn indgår i et balanceforløb. 
Designet pirrer fantasien og styrker kreativiteten i 
børnenes rolleleg.
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Rødt tårn                                                  05-800

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Max. højde fra 0 niveau: 1,2m.
m2 faldareal:  x m2

Bredde: 1 m.
Længde: 1,5 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Valgfri 
Materialer: Lærk, galvaniseret stål
Behandling: Gori

x m

x m

Rødt tårn i 2 niveauer med legehus forneden og 
stort trappemøbel som forløber gennem tårnet.  
Velegnet til at indsætte i et balanceforløb.
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Forhindringsvægge                05-400 ABC

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0 niveau: 1,8 m.
Faldareal:  Frirum 3x4,5m
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Valgfri
Materialer: Lærk/Douglas,  
galvaniseret stål

x m

x m

Væggene kan indgå i en forhindringsbane som 
motorisk redskab og rumskabende element.
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Gulv med buet væg                              05-160

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Platformhøjde: 0,4-0,6m
m2 faldareal:  x m2

Konstruktion under jord: Galv. stål, 
robinie
Farve: kastanie
Materialer: Lærk, galvaniseret stål
Behandling: Gori

x m

x m

Gulvet med buet væg er et multimøbel på legepladsen. Det kan 
med fordel indgå i et balanceforløb, hvor det tilfører rollelegsele-
mentet til den motoriske  leg. Bruges også som et åbent legehus.
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Klatrekasser                                           05-162

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,3 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0 niveau: 0,2-0,4m
Bredde: 0,8 m.
Længde: 0,8 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: kastanie
Materialer: Lærk, galvaniseret stål
Behandling: Gori

x m

x m

Skæve balancekasser i et balanceforløb. Kan også 
anvendes som siddeplint.
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Helletræ            05-150

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Faldhøjde: 0,3 m.
Max. højde fra 0-niveau: 2 m.          
Diameter: ø 0,85 m.
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie, galv. stål
Behandling: Gori-892M 1:50

A
lle

Dia. 0,85m

Helletræet er et lille opholdssted til legepladsen. Her er plads til 
ro og fordybelse men helletræet kan også indgå i aktiv leg som 
"Jorden er giftig" eller "Fangeleg".

30
 c

m
Ja



COPLA Legepladser aps - Niels Bohrs Alle 181 - 5220 Odense SØ - tlf: 86288045 - mail: info@copla.dk - www.copla.dk

A
lle

EN 1176

Mikadobom            05-151

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0-niveau: 0,5 m.
Diameter: 0,18m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie, galv. stål
Behandling: Gori-892

Mikadobommene er faste balancestammer der kan bruges 
til at binde et balanceforløb eller to områder sammen.
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Balancestubbe           05-126

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Faldhøjde: 0,3 - 0,6 m.
Konstruktion under jord: Træ
Farve: Kastanie eller brun
Materialer: Robinie eller Lærk/
Douglas
Diameter: ø18-35 cm
Behandling: Gori-892

A
lle

Ja

Balancestubbene er velegnede til at skabe en sammenhængende bane 
imellem vore større redskaber. De er også velegnede til vuggestuer.
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Kolbøttestativ           05-124

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Faldhøjde: 1 m.
Max. højde fra 0-niveau: 1 m.          
m2 faldareal: 12 m2

Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie, galv. stål
Behandling: Gori-892

M 1:100

3 
- 1
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4,3m

Fornemmelsen af fart og sug i maven har altid hørt med til børns leg. 
Dette gør kolbøttestativet til et oplagt redskab på enhver legeplads
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Klatre- og kolbøttepæle         05-122

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Faldhøjde: 1 m.
Max. højde fra 0-niveau: 2,5 m.
m2 faldareal: 23 m2

Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie, galv. stål
Behandling: Gori-892

3,7m

7,6m

Klatre- og kolbøttepæle er specielt velegnede til motorisk leg for større 
børn. Pælene er et oplagt redskab til aktiv leg som ”Fangeleg” og ”Jorden” 
er giftig”.
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Svingbom            05-152

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0-niveau: 2 m.          
Bredde: 1,1 m.
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Robinie, galv. stål
Materialer: Robinie, galv. stål
Behandling: Gori-892

M 1:100

Svingbommen er en bevægelig balancestamme der udfordrer motorikken. 
Svingbommen er et sjovt redskab for flere aldersgrupper.
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Nej.
Max. højde fra 0-niveau: 2 m.
Bredde: 1,1 m.
Konstruktion under jord: Robinie.
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie, galv. stål
Behandling: Gori-892

Junglestammerne er en balancebro der udfordrer motorik 
og balance. Junglestammerne er et sjovt legeredskab for 
flere aldersgrupper.

Mål 1:100

4m

1,1m

Junglestammer                 05-153

Fr
a 

3 
år

75
 c

m
Ja



COPLA Legepladser aps - Niels Bohrs Alle 181 - 5220 Odense SØ - tlf: 86288045 - mail: info@copla.dk - www.copla.dk

A
lle

EN 1176

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0-niveau: 2,2 m.          
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie, galv. stål
Behandling: Gori-892

M 1:100

På hængebroen bliver børnenes balance og motorik udfordret ved 
at underlaget kan bevæge sig.

Hængebro            05-154

6,7m
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Naturtrappe - til bakke            05-080

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,2 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0 niveau: 0,2 m. 
Bredde: 0,7 m.
Standardlængde: Variabel
Konstruktion under jord: Træ
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie og Lærk/
Douglas
Behandling: Gori-892

M 1:100

Fr
a 

1 
år

0,7m

Copla har udviklet en serie af forskellige op- og nedgange til bakker. 
De varierer i sværhedsgrad, og har tillige den fordel, at man kan styre 
sliddet på bakkerne.
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Rampe med tov - til bakke            05-085

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0 niveau: 0,2 m. 
Bredde: 0,66 m.
Længde efter mål: 3 - 5 m.
Konstruktion under jord: Robinie 
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie og Lærk/
Douglas
Behandling: Gori-892M 1:100

Fr
a 

3 
år

Copla har udviklet en serie af forskellige op- og nedgange til bakker. 
De varierer i sværhedsgrad, og har tillige den fordel, at man kan styre 
sliddet på bakkerne.

0,7m
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Tovopgang - til bakke            05-090

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max højde fra 0 niveau: 0,2 m. 
Bredde: 0,2 m.
Længde efter mål
Konstruktion under jord:Robinie
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie
Behandling: Gori-892

M 1:100

Fr
a 

3 
år

Copla har udviklet en serie af forskellige op- og nedgange til bakker. 
De varierer i sværhedsgrad, og har tillige den fordel, at man kan styre 
sliddet på bakkerne.
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Stubbetrappe - til bakke            05-095

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0 niveau: 0,2 m. 
Bredde: 0,4 m.
Længde efter mål
Konstruktion under jord:Robinie
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie
Behandling: Gori-892

M 1:100

Fr
a 

3 
år

Copla har udviklet en serie af forskellige op- og nedgange til bakker. 
De varierer i sværhedsgrad, og har tillige den fordel, at man kan styre 
sliddet på bakkerne.
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Rutschebane på bakke, smal        05-T40 + 05-T41 + 05-T42

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Krav om faldunderlag: Ja
m2 faldareal: 7 m2

Max højde fra 0 niveau: 2,1 m. 
Bredde: 0,4 og 1 m.
Højde: 1,6 - 2 m.
Længde: 4 m.
Konstruktion under jord: Rustfr. stål
Farve: Metal
Materialer: Lærk/Douglas, Rustfri 
stål
Behandling: Gori-892M 1:100

A
lle

6,8m

Terrænrutschebanen er sjov og populær på en legeplads. Den opfordrer 
børnene til at lege med hinanden. Den fås i bred og smal udgave og er 
fremstillet i rustfrit stål.
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Rutschebaner til bakke, bred             05-T50 + 05-T51 + 05-T52 

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Krav om faldunderlag: Ja
m2 faldareal: 7 m2

Max højde fra 0 niveau: 1 m. 
Bredde: 0,4 og 1 m.
Højde: 1 m.
Længde: 3 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Metal
Materialer: Lærk/Douglas og galva-
niseret stål

M 1:100

A
lle

5,7m

Rutschebanen er sjov og populær på en legeplads. Den opfordrer 
børnene til at lege med hinanden. Den fås i bred og smal udgave og 
er fremstillet i rustfrit stål.
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Sandlegeområde
sandkasser, legehuse, vandleg 

Sport og Fitness                                       
multibaner, hockeybaner, træningsredskaber

Opholdsområde
                                                                       bænke, plinte, pergola

Gyngeområde
                                                        gynger, redegynger, svævebane

                                                                                    

Motorisk legeområde
rutschebaner, borge, klatreleg, balanceredskaber 

Aktivitetsområde
                          grillhuse, halvtage, redskabsskure

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Indledning

Brugergrupper
Indledning, Institutioner, Vuggestuer, Skoler, Boligforeninger og Offentlige legepladser

Om Copla Legepladser
forretningsgrundlag, planlægning, rådgivning, sikkerhed og garanti
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M 1:100

Vandlegesystemet fyldes med ca. 100 ltr. vand som børnene kan pumpe op i vandrenden 
fra den kun 8 cm dybe brønd. Vandet løber fra vandrenden tilbage i brønden i et underlig-
gende rør. Denne leg kan foregå i timevis og bør foregå i nærheden af en sandkasse.

6,6m
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Krav om fri-rum: Ja - ca. 23 m2

Max. højde: 1,9 m.
Brønd diameter: 1,30 m.
Brønddybde: 8 cm.
Rendelængde: 2,1 m.
Rendedybde: 5 cm.
Max. vandmængde: 150 l. 
Farve: Kastanie, brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, krydsfi-
nér, plast
Behandling: Gori-892 og Gori-895

4,6m

Vandleg             02-065
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Legehus            02-050

Legehuset er designet til social rolleleg og har to indgange så konflikter 
ved sammenstød mindskes. Huset er indrettet med disk, bord og bænk. 
Kvaliteten og konstruktionen sikrer huset en lang levetid.

Teknisk information

Legehus: 1,8 x 2,4 x 1,9 m. 
Max. højde fra 0-niveau: 2,2 m.
Forankringsdybde: 0,8 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie og grå
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:50
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0 niveau: 2,4 m.
Lofthøjde: 1,5 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål, 
rubinie
Farve: Kastanie, brun, rød og grå
Materialer: Robinie, Lærk/Douglas 
og krydsfinér
Behandling: Gori-892, Gori-895

Hyttebyen - et godt sted for fantasien og til rolleleg. Den består af 
flere legeflader, en hytte samt en buevæg. Hyttebyen kan inspirere til 
mange forskellige lege - landsby, skib, borg eller lign.     

Mål 1:200

10m

5m

Hytteby             06-050
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Dobbelt legehus                                      02-053

xm

xm

Legehus med disk og bord/bænke i den ene ende, og 
disk med benzintank i den anden ende af huset. Vel-
egent til at integrere i sandkasse, og danne bindeled 
mellem cykelbane og sandkasse.
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Teknisk information

Legehus: 1,8 x 3 x 1,9 m. 
Max. højde fra 0-niveau: 2,2 m.
Forankringsdybde: 0,8 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie og grå
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892 og Gori-895
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Fuglehus                                          02-061

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0 niveau: 1 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål, 
robinie
Farve: Valgfri
Materialer: Lærk/Douglas, x-finer
Behandling: Gori-892 og Gori-895

xm

xm

Legehus på pæle. Et element som kan kombinere 
rolleleg og motorisk leg.
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Møbelhus (rødt)                                   02-093

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,4 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Bredde: x m.
Længde: x m.
Højde: 1,6 m
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve:  Valgfri farve
Materialer: Lærk/Douglas, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori

xm

xm

Åbent gavlhus med 2 vægge, hylder, dør og kighuller. Børne 
finder på deres egen leg, i rummene rundt om huset.
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Møbelhus (blåt)                                          02-091

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,4 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Bredde: 1,4 m.
Længde: 3,6 m.
Højde: 1,6 m
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve:  Valgfri farve
Materialer: Lærk/Douglas, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori

3,6m

1,4m

Åbent gavlhus med 1 væg med hylde, disk og bred bænk. 
Børne finder på deres egen leg, i rummene rundt om huset.
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Mål 1:50

Møbelhus m. disk
frontbillede
33x145mm bræder
45x95mm reglar
27x85mm topbrædt

Sidebillede Møbelhus m. disk
bagside

Tegnstue:

Kontor:

web: E-mail

86288045

89483033

info@copla.dkwww.copla.dk Tegner:

Materiale:

Dato:

Tegnings nr.:

Mål

Nr:

Tegnings type:

Produkt:

-
01-051

Planbillede
Mål 1:40

Materialer:
33x145mm 4/ 140

4/ 40
4/ 30
1/ 120 med smig 30g
1/ 80 med smig 30g

45x95mm 2/ 115 S1.g30.F
2/ 77
2/ 70
1/ 38,5 S2-g30-P
1/ 30,5

27x85mm 2/ 85 S1.g30.K
Farve: Blå
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Mini møbelhus - Tank                           02-096t

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,4 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Bredde: 1 m.
Højde: 1,5 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve:  Valgfri farve
Materialer: Lærk/Douglas, x-finer, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori

xm

xm

Åbent gavlhus med 2 benzintanke beklædt med tavle til 
kridt. God ramme om rollelege, hvor pladsen er trang.

3-
10

 å
r

0 
cm

Ja

Mål 1:200
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Møbelhus (butik)                                        02-094

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,4 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Bredde: 1,4 m.
Højde: 1,6 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve:  Valgfri farve
Materialer: Lærk/Douglas, x-finer, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori

xm

xm

Åbent gavlhus med bred disk. Kan med fordel indgå i en 
miniby til de yngste børn. Børne finder på deres egen leg 
rundt om huset.

2-
8 

år
 4

0c
m

Ja

Mål 1:200
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Møbelhus (dør)                                        02-092

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,4 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Bredde: 1,4 m.
Højde: 1,6 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve:  Valgfri farve
Materialer: Lærk/Douglas, x-finer, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori

1,56m

1,46m

2-
8 

år
x 

cm
Ja

Mål 1:50

Åbent gavlhus med dør, kighul og kiggekasse. Kan med 
fordel indgå i en miniby til de yngste børn. Børnene finder på 
deres egen leg rundt om huset.

NORLEG

1:20This drawing is the property of NORLEG and pursuant to current
legislation may not be copied, transferred to or used by any third party.
Should this drawing be used, a fee of 10% of the assumed
contract price will be charged.

-

01-052

Møbelhus med transportkasse

15.04.2016 REV. > EN  1176
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Mini møbelhus - Køkken                        02-096k

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,4 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Bredde: 1 m.
Længde: 1,5 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Valgfri farve
Materialer: Lærk/Douglas, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori

xm

xm

Åbent gavlhus med kighuller, legebord og komfur. 
God ramme om rollelege, hvor pladsen er trang

3-
10

 å
r

45
 c

m
Ja

Mål 1:200
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
m2 faldareal: 6,2 m2

Max. højde fra 0 niveau: 2,6 m.
Lofthøjde: 1,4 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, brun, grøn og grå
Materialer: Lærk/Douglas og kryds-
finér
Behandling: Gori-892, Gori-895

2 
- 6

 å
r

Skovhytten er et hyggeligt lille tårn med hule forneden. Når man 
placerer hytten imellem træer og buske giver den en sjov og næsten 
eventyragtig stemning - her kombineret med rutschebane.

10
0 

cm
ja

Skovhytte med rutschebane        06-011

Mål 1:100

2,4m

6,2m
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0 niveau: 2,6 m.
Lofthøjde: 1,4 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, brun, rød og grå
Materialer: Lærk/Douglas og kryds-
finér
Behandling: Gori-892, Gori-895

Skovhytten er et hyggeligt lille tårn med hule forneden. Når man 
placerer hytten imellem små træer og buske giver den en sjov og 
næsten eventyragtig stemning

2 
- 6

 å
r

Ja
10

0 
cm

Mål 1:50

1,9m

1,4m

Skovhytte             06-010



COPLA Legepladser aps - Niels Bohrs Alle 181 - 5220 Odense SØ - tlf: 86288045 - mail: info@copla.dk - www.copla.dk

A
lle

EN 1176

Sand Ø                                                            02-049

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,4 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Bredde: 2 m.
Længde: 1,5 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: sort, kastanje
Materialer: Lærk/Douglas, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

1,5m

2m

2-
12

 å
r

- c
m

Ja

Mål 1:50

Platform med legebord og 2 sandkraner på robiniastolper. 
En godt miljø til rollelege i sandkassen.
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Teknisk information

Højde: 0,6 m. 
Længde: 5,0 m.
Bredde: 1,7 m.
Forankringsdybde: 0,9 m.
Konstruktion under jord: Stål
Farve: Kastanie, brun
Materialer: Lærk/Douglas, visufloor
Behandling: Gori-892

Bådleg            02-061

Bådleg - et godt sted for fantasien og til rolleleg. Den 
består af flere lege- og siddeflader, har skibsror og en 
mast. 

A
lle

5,0m

M 1:100

1,7m
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M 1:50

Sansepavillonen er designet til at stimulere sanserne. Det spændende 
og farvede lysindfald danner et utraditionelt og anderledes rum.
Her vil rollelege og historiefortælling udspille sig.

2,4m

0 
- 6

 å
r

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Krav om faldunderlag: Nej
Min. loftshøjde: 1,9 m. 
Gulv: 2,4 x 2,4 m.
Farve: Kastanie, brun og rød
Materialer: Robinie, Lærk/Douglas, 
krydsfinér, plexiglas
Behandling: Gori-892 og Gori-895

2,4m

Ja

Sansepavillon            02-055
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Konstruktion under jord: Robinie
Højde: 0,75 m.
Længde: 0,8 m. og 1,2 m.
Farve: Brun og kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, Robinie, 
krydsfinér og farvet plexiglas
Behandling: Gori-892 og Gori-895

0 
- 6

 å
r

M 1:20

Sansevægge - lille /stor       02-020 / 02-021

Sansevæggene er sjove dekorative hegn, der er rumdannende 
mange steder på legepladsen. Når de står i forbindelse med sand-
legeområder falder lyset igennem de farvede felter ned på sandet.

1,2m.

0,8m
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,8 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Krav om faldunderlag: Nej   
Max. højde fra 0-niveau: 1,9 m.
Disk højde: 0,45 - 0,55 m.
Farve: Grå og kastanie
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:50

Sandlegebord med tag        02-040

Sandlegebordet øger legeværdien i et sandområde. Børn elsker 
rollelege.  De har brug for diske og rum, til at støtte denne leg.
Sandlegebordet er også med til at inddele sandområdet.

1,6m

2 
- 1

0 
år

1,3m

D
S 

ce
rt

if.
Ja
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Bord med stubbe                                     02-041s

xm

xm

Børn samles om bord med stubbe i sandkassen og i 
legehusmiljøer. Skaber ramme om god dialog.

3-
10

 å
r

45
 c

m
Ja

Mål 1:200

Teknisk information

Højde: 0,35 m. 
Bredde: 0,7x0,7x0,7 m.
Max. højde fra 0-niveau: 0,45 m.
Forankringsdybde: 0,80 m.
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Sort
Materialer: Robinie og visufloor
Behandling: Gori-892
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Det lille sandlegebord er både dekorativt og funktionelt, især til de 
mindste.
Den stærke visufloorplade sikrer stor slidstyrke.

Teknisk information

Højde: 0,35 m. 
Bredde: 0,7x0,7x0,7 m.
Max. højde fra 0-niveau: 0,45 m.
Forankringsdybde: 0,80 m.
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Kastanie og brun
Materialer: Robinie og visufloor
Behandling: Gori-892

2 
- 6

 å
r

Ja0,7m

M 1:50

Lille sandlegebord          02-041
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,8 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Krav om faldunderlag: Nej   
Max. højde fra 0-niveau: 1,9 m.
Disk højde: 0,45 - 0,55 m.
Farve: Grå og kastanie
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:50

Tankstation                              02-042

Et hundrede procent CO2 neutral benzintank med stor rollelegeværdi.
Kørebanen får et ekstra pift når der kan handles og tankes undervejs.
Der er disk, tag og benzinslanger. 

1,6m

2 
- 1

0 
år

1,3m

Ja
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Opbevaringskasse          02-025

I et godt sandlegeområde skal der være sandlegetøj. Det skal selvfølgelig 
opbevares ved selve sandlegeområdet. Børnene skal selv kunne finde ting 
og sager frem.

Teknisk information

Højde: 0,46 m. 
Længde: 2,0 m.
Bredde: 0,4 m.
 Forankringsdybde: 0,6 m.
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, robinie 
visufloor
Behandling: Gori-892

A
lle

2,0m

M 1:50

0,4m
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Konstruktion under jord: Robinie
Bredde: 0,3 m.
Længde: 2 m.
Kar dybde: 8 cm.
Max. højde fra 0-niveau: 0,5 m.
Farve: Brun
Materialer: Lærk/Douglas, Robinie
Behandling: Gori-892

0 
- 1

0 
år

Ja

M 1:50

Vand- sandrende - til sandkasser        02-030

Børn elsker vand. En simpel robust vandrende som opsættes i den 
rigtige højde, kan beskæftige børn i timevis. 

Sand og vand kan blandes igen og igen.

2,0 m.
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Når man som voksen skal opholde sig ved sandområdet, er det rart med et 
siddested. Bænken er indbygget, så den er en del af sandafgrænsningen 
og kan også anvendes som et sandlegebord.

Teknisk information

Højde: 0,35 m. 
Længde: 1,6 m.
Bredde: 0,3 m.
Forankringsdybde: 0,6 m.
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Kastanie og brun
Materialer: Lærk/Douglas, robinie
Behandling: Gori-892

A
lle

2,0m

M 1:50

Fast bænk             02-035 
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Teknisk information

Højde: 0,4 m. 
Længde: 2,0 m.
Bredde: 0,2 m.
Forankringsdybde: 0,6 m.
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Kastanie, brun
Materialer: Lærk/Douglas, robinie
Behandling: Gori-892

Sandkassefag            02-010

Sandkasser opbygges med sandkassefag på 2m med 
pullerter i mellem.

A
lle

2,0m

M 1:50
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M 1:50

Standard gulve - lille /stor        02-045 / 02-046

Iagttagelser viser at børn søger afgrænsninger, og ofte opholder sig på 
små reposer eller gulve. Standardgulvene placeres i overgangszoner og 
kan indbygges mange steder på legepladsen.

2,4m

A
lle1,2m

Teknisk information

Mål: 1,2x1,2 og 1,2x2,4 m. 
Forankringsdybde: 0,6 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Max. højde fra 0-niveau: 0,3 m.
Farve: Kastanie
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-8921,2m
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Sandlegeområde
sandkasser, legehuse, vandleg 

Sport og Fitness                                       
multibaner, hockeybaner, træningsredskaber

Opholdsområde
                                                                       bænke, plinte, pergola

Gyngeområde
                                                        gynger, redegynger, svævebane

                                                                                    

Motorisk legeområde
rutschebaner, borge, klatreleg, balanceredskaber 

Aktivitetsområde
                          grillhuse, halvtage, redskabsskure

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Indledning

Brugergrupper
Indledning, Institutioner, Vuggestuer, Skoler, Boligforeninger og Offentlige legepladser

Om Copla Legepladser
forretningsgrundlag, planlægning, rådgivning, sikkerhed og garanti

I
N
D
H
O
L
D
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Dobbeltdækgynge          04-010

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Højde til gyngepunkt: 2,15 m. 
m2 faldareal: ml. 28-32 m2 
Bredde: 4 m.
Længde: 7,9 m (til hård kant)
Længde: 7,0 m (til blød kant)
Konstruktion under jord: Robinie og 
galvaniseret stål
Farve: Kastanie, rød
Materialer: Robinie, limtræ
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:100

Fr
a 

3 
år

4m

Gyngen stimulerer børns motoriske udvikling og den er populær på 
alle legepladser. Dobbeltdækgyngen har to dæksæder, så to børn kan 
gynge samtidig - side om side.

7,9 / 7m Ja
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Redegynge - med rundt sæde           04-012

Teknisk information
Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldsand: Ja
Højde til gyngepunkt: 2,45 m. 
m2 faldareal: ml. 25-29 m2 
Bredde: 3,7 m.
Længde: 7,9 m. (til hård kant)
Længde: 7,0 m. (til blød kant)
Konstruktion under jord: Robinie og 
galvaniseret stål
Farve: Kastanie, grøn
Materialer: Robinie, galvaniseret 
stål, Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892 og Gori-895

Fr
a 

3 
år

M 1:100

3,7m

7,9 / 7m Ja

Redegyngen er den sociale gynge, hvor man enten kan gynge flere 
sammen eller blot hænge ud sammen. 
Leveres nu med skråstivere i galvaniseret stål.
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Småbørnsgynge           04-011

Teknisk information
Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldsand: Ja
Højde til gyngepunkt: 1,9 m. 
m2 faldareal: ml. 17-20 m2 
Bredde: 2,9 m.
Længde: 7 m. (til hård kant)
Længde: 6 m. (til blød kant)
Konstruktion under jord: Robinie og 
galvaniseret stål
Farve: Kastanie, grøn
Materialer: Robinie, galvaniseret 
stål, Lærk/Douglas.
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:100

Fr
a 

0-
3 

år

2,9m

Gyngen til de små børn giver en gyngeoplevelse, der er vigtig for barnets 
sansemotoriske udvikling. Gyngen kan monteres med to forskellige sæde-
typer: En til de allermindste og en fra ca. 2 år. Leveres nu med overligger og 
skråstivere i galvaniseret stål.

7 / 6m Ja
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Springgynge            04-013

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldsand: Ja
Højde til gyngepunkt: 1,7 m. 
m2 faldareal: ml. 19-24 m2 
Bredde: 2,8 / 3,2 m.
Længde: 8,7 m. (til hård kant)
Længde: 6,7 m. (til blød kant)
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie
Behandling: Gori-892

M 1:100

Fr
a 

6 
år

6,7/8,7m

Springgyngen er en anderledes gynge. Den er hurtig og ideel at springe 
fra. Specielt velegnet til større børn. Skolebørn udvikler mange forskellige 
sociale aktiviteter omkring springgyngerne. 

2,8 /3,2m

ja
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Girafgynge            04-015

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldsand: Ja
Højde til gyngepunkt: 3,2 m. 
m2 faldareal: 50 m2

Diameter faldområde: 8 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie
Materialer: Formspændt limtræ
Behandling: Gori-892

M 1:200

Fr
a 

3 
år

Ja

dia. 8m

Girafgyngen er en meget social gynge der er speciel fordi gyngesædet 
både kan dreje rundt om sig selv og gynge frem og tilbage.
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Berlinergynge           04-016

Teknisk information
Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Højde: 4,8 m
Højde til gyngepunkt: 3,4 m. 
m2 faldareal: 24 m2 
Bredde: 2,6 m.
Længde: 9 m (til hård kant)
Længde: 8 m (til blød kant)
Konstruktion under jord: Galvanise-
ret stål
Farve: Kastanie
Materialer: Lærk/Douglas, galvani-
seret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

Fr
a 

3 
år

Ja

Berlinergyngen er skabt til parker og offentlige legepladser, hvor den 
står som en skulpturel port i landskabet. Det store højde på gyngen, 
giver en særlig oplevelse, når man gynger, især hvis den står på en 
bakke. Berlinergyngen kan også fås som dobbeltgynge.
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Hængekøjestolper          04-014

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Krav om faldsand: Nej
Max højde fra 0 niveau: 1,4 m. 
Længde: 4,3 m.
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Kastanie
Materialer: Robinie
Behandling: Gori-892

M 1:100

Fr
a 

2 
år

4,3m

Robiniestolper til at montere en hængekøje på. Stolperne er forsynet 
med ophæng. Stolperne leveres uden hængekøje
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Sandlegeområde
sandkasser, legehuse, vandleg 

Sport og Fitness                                       
multibaner, hockeybaner, træningsredskaber

Opholdsområde
                                                                       bænke, plinte, pergola

Gyngeområde
                                                        gynger, redegynger, svævebane

                                                                                    

Motorisk legeområde
rutschebaner, borge, klatreleg, balanceredskaber 

Aktivitetsområde
                          grillhuse, halvtage, redskabsskure

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Indledning

Brugergrupper
Indledning, Institutioner, Vuggestuer, Skoler, Boligforeninger og Offentlige legepladser

Om Copla Legepladser
forretningsgrundlag, planlægning, rådgivning, sikkerhed og garanti

I
N
D
H
O
L
D
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Værkstedshus                  03-030

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Max. højde fra 0 niveau: 4,3 m. 
Min. lofthøjde: 2,65 m.
Bredde: 5,3x5,3 m. / Indv.: 4x4 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, limtræ, 
galvaniseret stål
Behandling: Gori-892 og Gori-895

A
lle

Værkstedshuset kan rumme forskellige aktiviteter. Den lukkede del kan f.eks. bruges til 
opbevaring af redskaber og mooncars.
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Grillpavillon                  03-037

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Max. højde fra 0 niveau: 4,3 m. 
Min. lofthøjde: 2,65 m.
Bredde: 5,3x5,3 m. / Indv.: 4x4 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, limtræ
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:100

A
lle

5,3m

Grillpavillonen er et elegant og dekorativt hus, som kan suppleres med 2 eller flere sider. 
Tagkonstruktionen er belagt med tagpap på den flade del og med klinkbeklædning på 
skorstensdelen. Der kan etableres grill- og andre aktiviteter med 20-25 børn under taget.

5,3m
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Grillhus - stort              03-010

I forbindelse med en bål- eller grillplads kan det være en god løsning at 
have et hus. Huset kan også bruges som værksted eller huggehus.

Teknisk information

Max. højde fra 0 niveau: 4 m.
Pavillon indv. mål: 4,5 x 4,5 m.
Loftshøjde: 1,6 m. 
Bakkehøjde: 0,8 m.
Forankringsdybde: 0,9 m
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie og brun
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892

M 1:100

A
lle

5,5m

5,1m
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M 1:100

Grillhus - lille               03-011

I forbindelse med en bål- eller grillplads kan det være en god løsning 
at have et hus. Huset kan også bruges som værksted eller huggehus.

3,9m

A
lle

Teknisk information

Max. højde fra 0 niveau: 2,9 m.
Pavillon indv. mål: 3,6 x 3,6 m.
Loftshøjde: 1,6 m. 
Bakkehøjde: 0,8 m.
Forankringsdybde: 0,9 m
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie og brun
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892

4,3m
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Pavillon - 6-kantet med kalmarbrædder         03-035k

Teknisk information

Forankringsdybde: 1 m.
Max. højde fra 0 niveau: 3,7 m. 
Min. lofthøjde: 2,2 m.
Bredde: 6,2 m - dia. 7,2m
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, krydsfi-
nér, limtræ.
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:100

A
lle

7,2 m

En stor, rummelig og dekorativ sekskantet pavillon, der kan bruges som udeopholds-
rum. Her kan spises frokost eller spilles teater. Her kan synges og fortælles historier. 
Kan leveres med gulv og køkken-, brænde- eller opholdsindsats som vist på foto.

6,2m

Gulv er tilvalg
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Pavillon - 6-kantet med tagpap            03-035

Teknisk information

Forankringsdybde: 1 m.
Max. højde fra 0 niveau: 3,7 m. 
Min. lofthøjde: 2,2 m.
Bredde: 6,2 m - dia. 7,2m
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, krydsfi-
nér, limtræ, tagpap
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:100

A
lle

7,2 m

En stor, rummelig og dekorativ sekskantet pavillon, der kan bruges som udeopholds-
rum. Her kan spises frokost eller spilles teater. Her kan synges og fortælles historier. 
Kan leveres med gulv og køkken-, brænde- eller opholdsindsats som vist på foto.

6,2m

Gulv er tilvalg
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Pavillonindsats             03-i031 - 03-i034

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Max. højde fra 0 niveau: 2,1 m. 
Min. lofthøjde: 2,1 m.
Bredde: 1 m. / længde: 2,5-2,7m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, krydsfi-
nér, limtræ, tagpap
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:100

A
lle

Der findes tre forskellige indsatser. En køkken-, en bænke- og en brændeindsats. 
Indsatserne placeres mellem stolperne på den 6-kantede pavillon i fri kombination.

1,2m

2,4m
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Pavillon - 4-kantet              03-036

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Max. højde fra 0 niveau: 3,4 m. 
Min. lofthøjde: 2,2 m.
Bredde: 3,7 x 3,7 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, krydsfi-
nér, limtræ, tagpap
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:100

A
lle

3,7m

Pavillon til ophold og aktiviteter. 
Kan leveres med gulv og køkken-, brænde- eller opholdsinsats.

3,7m
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Bænk              03-016

Bænkene er så kraftige og tunge, at de ikke bliver flyttet rundt på hele 
pladsen, men forbliver i det område, hvor de hører til.
Kan også anvendes til balance lege.

Teknisk information

Høde: 0,4 m.
Bredde: 0,m. 
Længde: 1,8 m.
Farve: Kastanie og brun
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892

M 1:50

A
lle

1,8m
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M 1:50

Arbejdsbord                  03-020

Et flytbart arbejdsbord der er forsynet med et trin, så børn og voksne 
kan stå ved samme bord - i fællesskab og i en ordentlig arbejdsstilling 
for både børn og voksne.

2,1m

3 
- 1

0 
år

Teknisk information

Højde: 0,95 m.
Trinhøjde: 0,3 m.
Bredde: 1m. 
Længde: 2,1 m.
Farve: Kastanie
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892

1,0m
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Halvtag / Udehus - mellem          03-031

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Max. højde fra 0 niveau: 2,4 m. 
Min. lofthøjde: 1,7 m.
Bredde: 2,6 m.
Standardlængde: 3,6 m.
Tillægsmoduler på: 1,8 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, krydsfi-
nér, limtræ, tagpap
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:100

A
lle

3,6/4,4m

Det er en god idé med udeopholdsrum på legepladsen til aktivitet og opbevaring.
Copla har designet nogle enkle og funktionelle halvtage/skure der leveres som standard 
med halvvægge. Kan også leveres med gulv, samt helvægge.

2,6m/

3,3m

Kombination med tillægsmoduler
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Halvtag / Udehus - stor                 03-032

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Max. højde fra 0 niveau: 2,4 m. 
Min. lofthøjde: 1,7 m.
Bredde: 3,2 m.
Standardlængde: 3,6 m.
Tillægsmoduler på: 1,8 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, krydsfi-
nér, limtræ, tagpap
Behandling: Gori-892 og Gori-895M 1:100

A
lle

3,6/4,4m

Det er en god idé med udeopholdsrum på legepladsen til aktivitet og opbevaring.
Copla har designet nogle enkle og funktionelle halvtage/skure der leveres som standard 
med halvvægge. Kan også leveres med gulv, samt helvægge.

3,2m/

3,9m

Kombination med tillægsmoduler
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Teaterhalvtag - med scene            03-040

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Max. højde fra 0 niveau: 3,7 m. 
Min. lofthøjde: 2,4 m.
Bredde: 5,1 m.
Standardlængde: 9,6 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, krydsfi-
nér, limtræ, tagpap
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:200

A
lle

5,1m

9,6m

Teaterhalvtaget er et eksempel på en af de mange specialopgaver, vi har 
lavet. Huset er indrettet som en friluftsscene med bagvedliggende nicher 
hvor aktørerne kan forberede sig.
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Forsamlingshalvtag          03-041

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Max. højde fra 0 niveau: 3,8 m. 
Min. lofthøjde: 2,4 m.
Bredde: 5,1 m.
Standardlængde: 9,6 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, krydsfi-
nér, limtræ, tagpap
Behandling: Gori-892 og Gori-895

A
lle

Forsamlingshuset er et eksempel på et enkelt nordisk design med 
referencer til fortiden og naturen. Bygningen kan tilpasses i længde-
retningen til det aktuelle behov.

M 1:2005,1m

9,6m
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Motionshalvtag           03-042

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,9 m.
Max. højde fra 0 niveau: 3,8 m. 
Min. lofthøjde: 2,4 m.
Bredde: 5,1 m.
Standardlængde: 11,4 m.
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie, brun og grå
Materialer: Lærk/Douglas, krydsfi-
nér, limtræ, tagpap
Behandling: Gori-892 og Gori-895

M 1:200

A
lle

5,1m

Motionshalvtaget er bygget som overdækning til forskellige udendørs 
motionsredskaber. Huset kan indrettes med forskellige typer af gulv-
belægning, f.eks træ eller fliser.

11,4m
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Sandlegeområde
sandkasser, legehuse, vandleg 

Sport og Fitness                                       
multibaner, hockeybaner, træningsredskaber

Opholdsområde
                                                                       bænke, plinte, pergola

Gyngeområde
                                                        gynger, redegynger, svævebane

                                                                                    

Motorisk legeområde
rutschebaner, borge, klatreleg, balanceredskaber 

Aktivitetsområde
                          grillhuse, halvtage, redskabsskure

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Indledning

Brugergrupper
Indledning, Institutioner, Vuggestuer, Skoler, Boligforeninger og Offentlige legepladser

Om Copla Legepladser
forretningsgrundlag, planlægning, rådgivning, sikkerhed og garanti

I
N
D
H
O
L
D
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Teknisk information

Højde: 0,60 m.
Længde: 1,2 og 2,4 m.
Bredde: 0,8 m.
Farve: Kastanie
Behandling: Gori-892

0,8m A
lle

1,2m

Mål 1:50

0,8m

2,4m

Plantekasse - lille /stor         01-021 / 01-022

Plantekasserne kan leveres i tre forskellige størrelser. De 
er foret med plast så træet ikke rådner. De er dekorative, 
og kan virke som rumdelere.
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Plinte - ophold                     01-030 til 01-033

Copla plinte fremstilles i to størrelser og to højder. De kan sammensættes 
på mange forskellige måder. De er beregnet til opstilling f.eks. i skolegårde, 
hvor de virker som dekorative legeflader.

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Højde: 0,3 m og 0,6 m.
Størrelser: 1,2x1,2 m., 1,2x2,4 m.
Farve: Kastanie
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892

A
lle

60
cm

1,2m

1,2m

Mål 1:50

1,2m

2,4m
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Teknisk information

Forankringsdybde: 0,70 m.
Max. højde fra 0 niveau: 2,4 m.
Størrelse: Tilpasses på stedet
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Kastanie
Materialer: Lærk/Douglas
Behandling: Gori-892

3,4m

A
lle

M 1:100

Pergola             01-040

Pergolaen kan være det samlende punkt på legepladsen. 
Når den møbleres med borde og bænke kan der foregå 
mange spændende aktiviteter. Pergolaen fremstilles efter 
mål.

efter ønske m. inddeling i 30cm
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Bord- og bænkesæt model Grønagergaard    01-044

Luksus bord-bænkesæt

Teknisk information

Bord højde: 0,55 og 0,63 m.
Sidde højde: 0,33 m.
Længde: 1,2 og 1,8 m.
Bredde: 1 og 1,6 m.
Farve: Kastanie
Materialer: Fyrretræ
Behandling: Gori-892

Fr
a 

3 
 å

r

1,2m

1,8m

M 1:50
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Bord- og bænkesæt          01-045

Et kraftigt bord-bænkesæt som kan leveres i 
voksen-  eller børnestørrelse.

Teknisk information

Bord højde: 0,55 og 0,63 m.
Sidde højde: 0,33 m.
Længde: 1,2 og 1,8 m.
Bredde: 1 og 1,6 m.
Farve: Kastanie
Materialer: Fyrretræ
Behandling: Gori-892

Fr
a 

3 
 å

r

1,2m

1,8m

M 1:50
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Teknisk information

Bord højde: 0,58 m.
Sidde højde: 0,38 m.
Længde: 1,1 og 2 m.
Bredde: 1,5 m.
Farve: Brun, kastanie, rød og grøn
Materialer: Lærk/Douglas og Bodex
Behandling: Gori-892 og Gori-895

1,1m

A
lle

M 1:50

Børnebord - lille /stor              01-046

Coplabordet fremstilles i to længder. Den glatte bord-
plade gør det muligt at bruge bordet som et tegnebord. 
Velegnet til udendørs brug.

1,5m

2,0m

1,5m
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Sandlegeområde
sandkasser, legehuse, vandleg 

Sport og Fitness                                       
multibaner, hockeybaner, træningsredskaber

Opholdsområde
                                                                       bænke, plinte, pergola

Gyngeområde
                                                        gynger, redegynger, svævebane

                                                                                    

Motorisk legeområde
rutschebaner, borge, klatreleg, balanceredskaber 

Aktivitetsområde
                          grillhuse, halvtage, redskabsskure

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Indledning

Brugergrupper
Indledning, Institutioner, Vuggestuer, Skoler, Boligforeninger og Offentlige legepladser

Om Copla Legepladser
forretningsgrundlag, planlægning, rådgivning, sikkerhed og garanti
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Fitness - 5kant                                          12-103

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Ja
Max. højde fra 0 niveau: 2 m.
Faldareal:  6,75x6,75 m
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Valgfri
Materialer: Robinia, rustfri stål
Behandling: Gori

2,4m

6,75m

12
- å

r
x 

cm
Ja

Mål 1:100
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Fitness - Balance board                            12-100

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,7 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0 niveau: 1,2 m.
Konstruktion under jord: Robinie/ 
stål
Farve: Valgfri
Materialer: Robinia og galvaniseret 
stål
Behandling: Gori

xm

xm

år
- c

m
Ja

Mål 1:50
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Fitness - Frøhop                                          12-104

Teknisk information

Forankringsdybde: - m.
Krav om faldunderlag: Nej
Bredde: 1,5 m.
Længde: 5 m.
Farve: Kastanje
Materialer: Robinia 
Behandling: Gori

1,5m

5m

år
- c

m
Ja

Mål 1:100

Tegn. nr. Z11887 mål : 1:30 
Hop / løb i trin

REV.
DATO 06.11.2014Copla

Denne tegning er NORLEG´s ejendom, og må ifølge 
gældende lov ikke kopieres, overlades eller udnyttes
af 3. mand. Sker dette, skal det påregnes, at der vil
blive opkrævet et honorar på 10% af formodet entreprisesum.
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Tegn. nr. Z11887 mål : 1:30 
Hop / løb i trin

REV.
DATO 06.11.2014Copla

Denne tegning er NORLEG´s ejendom, og må ifølge 
gældende lov ikke kopieres, overlades eller udnyttes
af 3. mand. Sker dette, skal det påregnes, at der vil
blive opkrævet et honorar på 10% af formodet entreprisesum.

5000

500 800 800 800 800 800 500

12
00

15
00



COPLA Legepladser aps - Niels Bohrs Alle 181 - 5220 Odense SØ - tlf: 86288045 - mail: info@copla.dk - www.copla.dk

A
lle

EN 1176

Fitness - Gulv                                                 12-102

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,5 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Max. højde fra 0 niveau: 0,5 m.
Bredde: 1,5 m.
Længde: 3,5 m.
Konstruktion under jord: 
Galvaniseret stål
Farve: Kastanje
Materialer: Robinia/ lærk
Behandling: Gori
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m
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Mål 1:50

1:25This drawing is the property of NORLEG and pursuant to current
legislation may not be copied, transferred to or used by any third party.
Should this drawing be used, a fee of 10% of the assumed
contract price will be charged.
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Fitness - Barre                                          12-101

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Krav om faldunderlag: Nej
Bredde: 1 m.
Længde: 3 m.
Konstruktion under jord: Robinie
Farve: Kastanje
Materialer: Robinia og galvaniseret 
stål
Behandling: Gori

4,1m
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m
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Mål 1:50

Tegn. nr.  Z50154 mål : 1:50 
Fitness - Parallelle barer

REV.
DATO 05.01.2012Norleg

Ben Ø=160/180

Perspektiv

Plan

Sidebillede

Fri faldhøjde: 1,45 m

Fundament og afmærkning montageprincip 19.
Betonforbrug: 1 sæk tørbeton / hul

støbes fast
stolper skal
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Multibane stål                                          07-070

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Bredde: Valgfri
Længde: Valgfri
Konstruktion under jord: Galv. stål
Farve: Antracitgrå
Materialer: galvaniseret stål
Behandling: Pulverlarkering
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Multibane træ                                          07-060

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Bredde: Valgfri
Længde: Valgfri
Konstruktion under jord: 
Aluminium
Farve: Kastanje
Materialer: Aluminium, Lærk
Behandling: -

xm

xm
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Mål 1:50
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Pannabane alu                                          07-081

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Bredde: Valgfri
Længde: Valgfri
Konstruktion under jord: 
Aluminium
Materialer: Aluminium
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Pannabane stål                                          07-071

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Bredde: Valgfri
Længde: Valgfri
Konstruktion under jord: 
Galvaniseret stål
Farve: Valgfri
Materialer: Galvaniseret stål
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Pannabane træ                                          07-061

Teknisk information

Forankringsdybde: 0,6 m.
Bredde: ø8,6 - 7,1 - 5,5m
Længde: ø8,6 - 7,1 - 5,5m
Konstruktion under jord: 
Aluminium
Farve: Kastanje
Materialer: Aluminium
Behandling: Gori

ø8,6 - 7,1 - 5,5m

år
x 

cm
Ja

Mål 1:200

        Panna-bane 
Vi gør det legende let 
 
 

 
alutoys, Koldkaadvej 19, 6240 Løgumkloster 

Telefon: +45 73722920, Mail alutoys@alutoys.dk, Web: www.alutoys.dk 
 

8-10 og12 kantede Panna-baner 

Panna-bane 8-kant netto 9.800,- 
Ø5,55 meter, 60 cm høje bander 

 

 

 

 

 

 



Sandlegeområde
sandkasser, legehuse, vandleg 

Sport og Fitness                                       
multibaner, hockeybaner, træningsredskaber

Opholdsområde
                                                                       bænke, plinte, pergola

Gyngeområde
                                                        gynger, redegynger, svævebane

                                                                                    

Motorisk legeområde
rutschebaner, borge, klatreleg, balanceredskaber 

Aktivitetsområde
                          grillhuse, halvtage, redskabsskure

1
2
3
4
5
6
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8
9

Indledning

Brugergrupper
Indledning, Institutioner, Vuggestuer, Skoler, Boligforeninger og Offentlige legepladser

Om Copla Legepladser
forretningsgrundlag, planlægning, rådgivning, sikkerhed og garanti

I
N
D
H
O
L
D



Institutioner

I en daginstitution er legepladsen ikke kun til 
leg. Når der skal laves ændringer i uderum-
met er der mange hensyn at tage. Man skal 
overveje hvordan de fysiske muligheder er, 
og hvordan legepladsen skal bruges pæda-
gogisk. Der skal være rum til både den vilde 
og til den stille fordybede leg. Der skal være 
plads til mange forskellige aktiviteter.
Placering af zoner, rum og legeredskaber er  
derfor en central ting i  planlægningen.
Uderummet skal skabe tryghed, og  der skal 
være udfordrende steder, hvor børn kan op-
holde sig og lege i mange timer hver dag.
Når legepladsen er indrettet i rum og zoner 
undgår man mange konflikter, og enkelte  

børn vil ikke kunne overtage styringen af hele 
området. Som pædagog vil man opleve lege-
pladsen som mere rolig og overskuelig.



Vuggestuebørns møde med den store verden 
uden for hjemmet er meget sanselig. I en ver-
den hvor sproget endnu ikke er færdigudvik-
let, vil sanseapperatet være børnenes bedste 
kommunikationsredskab. 
Uderummet vil byde på et udvalg af forskel-
lige farver, lugte og overflader der tilsammen 
vil skabe tryghed, genkendelighed og faste 
rammer i hverdagens leg. 
Med den rigtige indretning, vil legepladsen 
være et overskueligt og trygt sted til både leg 
og læring.

Vuggestuelegepladsen indeholder typisk 
områder med blomsterbuske med sæson-
bestemte farve- og duftoplevelser. Sandlege-
området placeres ofte i nærheden af en ter-
rasse eller et opholdsareal, for at skabe ro og 
tryghed for netop de mindste børn. Sanse-
vægge med lyd, farve og tekstur skaber gen-
tagende forundring og fascination. Motorisk 
leg, klatre- og balancebane indrammes med 
beplantning, således at fokus bliver fastholdt 
i motorikkens svære diciplin og uro mind-
skes for det enkelte barn. 

Vuggestuer



Skolers udearealer skal rumme mange for-
skellige aktiviteter. Uderummet kan blive en 
meget vigtig medspiller i skolens dagligdag. 
Med den rigtige indretning, bliver skolegår-
den et godt og trygt sted til både leg og læ-
ring.
Legepladsen skal fungere som en helhed der 
også giver næring til SFO-ens dagligdag. Det 
skal være et trygt og godt sted, hvor der kan 
bruges mange timer hver dag, uden at der 
hele tiden opstår konflikter eller at nogle få 
børn tager styringen over hele legepladsen.
En klar rumlig opdeling og en gennemtænkt 
placering af legeredskaber gør, at legeplad-
sens og uderummets muligheder udnyttes 
optimalt. Ved at placere legeområder bevidst 
i forhold til bygninger, udgange og stedets 

Skoler

øvrige kontekst, opnås en naturlig fordeling 
af legen. F.eks. placeres et sandlegeområde, 
der appellerer til de mindste børn, i nærhe-
den af terrassen eller et opholdsareal, for at 
skabe ro og tryghed for netop denne gruppe 
af børn. Det motoriske legeområde, med den 
vilde leg, placeres længere væk fra bygninger 
og udgange for ikke at skabe uro her. 



En legeplads i et boligområde skal kunne 
mange forskellige ting. Den skal kunne favne 
mange børn i forskellige aldre, som ovenikø-
bet ikke altid  kender hinanden på forhånd.
Derfor skal der være legeredskaber, der kan 
bruges af børn med en stor aldersspredning 
og det skal samtidig være et trygt sted at gå 
hen. Det optimale legeområde indeholder 
også opholdpladser til store børn og voksne 
i form af borde og bænke, grillplads eller pe-
tanquebaner.
Legeområderne skal designes og opbygges 
så de giver indtryk af  et hyggeligt sted at lege 
og opholde sig. Et sted man har lyst til at pas-
se på og værne om. 

Når vi indretter legepladsen, tænker vi den 
som en samlet helhed, der inddeles i en ræk-
ke forskelligartede rum. Rummene skabes 
ud fra eksisterende forhold ved en bearbejd-
ning af terræn og beplantning.

Boligforeninger



Kendetegnet ved en offentlig legeplads er, at 
den skal kunne rumme en bred vifte af be-
søgende - børn som voksne. Legepladsen vil 
ofte blive brugt af varierende aldersgrupper 
på forskellige tider af dagen. Dagplegemød-
re, vuggestue- og børnehavebørn vil bruge 
legepladsen som et udflugtsmål og skole-
børn og familier vil typisk komme senere på 
dagen. Når vi indretter legepladsen vil den 
være overskuelig og samtidig bære præg af 
slidstærke og vedligeholdelsesfrie redskaber, 
samt muligheder for ophold.

Offentlige Legepladser
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Sådan kan vi hjælpe - Planlægning

Indretningen af legepladsen er altafgørende for, hvor 
meget den vil blive brugt. Når I skal lave en ny lege-
plads, eller lave om på den gamle, er det vigtigt, at 
indretningsplanen er rigtig fra starten for at undgå 
unødvendige omkostninger til ændring af legepladsen 
på et senere tidspunkt. 
Her kan vi hjælpe med at lave den indretningsplan, 
der giver jer mest legeværdi for pengene. Det kan vi, 
fordi vi har indrettet over 1000 forskellige legepladser 
og derigennem opnået en solid erfaring i at se, hvor-
dan legepladsen gøres optimal i forskellige tilfælde af 
omgivelser og brugere.

En grundig planlægning sikrer et harmonisk og æste-
tisk sammenhængende udeareal. Planlægningen er 
vigtig for at udnytte områdets kvaliteter optimalt og 
skabe velfungerende og indbydende rammer for børn 
og voksne. Indretningen er med til at bestemme, hvad 
der skal foregå i uderummet og hvordan.

Planlægningen udarbejdes altid i samarbejde med 
brugerne, for at sikre at det bliver den rigtige løsning 
for deres sted, og at der bliver taget højde for særlige 
forhold.

Når vi tegner og indretter legepladsen, tænker vi den 
som en samlet helhed, der inddeles i en række for-
skelligartede legerum. Rummene skabes ud fra ek-
sisterende forhold ved en bearbejdning af terræn og 
beplantning.

Institution med begrænset udendørs plads. Legepladsen er delt op i vuggestue- og børnehaveområde.



Sådan kan vi hjælpe - Planlægning

Kontakt os for at tale om mulighederne eller aftale et 
møde, hvor vi kan se på legepladsen.

I planlægningsfasen lægger vi vægt på:

Læs mere om vores rådgivning og find din rådgiver 
bagest i kataloget. 
Vi tilbyder enten en gratis plan på skitseniveau el-
ler en grundig detaljeret planlægning mod betaling. 

• plads til de mindste, der skal føle sig sikre og trygge
• mulighed for leg med sand og vand
• legeområder, hvor rollelege kan udspille sig
• udfordringer og spændende legeområder til de større børn
• kroge hvor børn og voksne kan hygge sig sammen
• plads til boldspil, køretøjer og aktivitetslege
• plads til kaos, rod og byggelege
• mulighed for huler og gemmesteder



Designede kvalitetsprodukter

Coplas nuværende produkter har været i løbende ud-
vikling i 10 år. Derfor er de i top hvad angår både lege-
værdi, æstetik, materialer og konstruktion.

Æstetik
For Copla er det vigtigt at legepladsen taler til børne-
ne, men aldrig ned til børnene. De arkitekttegnede le-
geredskaber passer ind i de fleste omgivelser. Farverne 
er varme og rolige og den rigtige blanding af lige og 
kurvede linjer, lette og tunge strukturer gør legeplad-
sen til en fornøjelse at se på for både børn og voksne.

Funktionalitet/Legeværdi
Essensen af en legeplads er legeværdien. Legepladsen 
skal have værdi nok til så mange legetimer, der er be-
hov for på den pågældende plads. For at give plads til 
mange børn og inspirere til brug har Copla designet 
produkterne, så de er rummelige. Borgen er rummelig 
nok til både rollelege og til at være bindeled mellem 
legeredskaber. Spiderweb er et rummeligt klatrered-
skab, som giver plads til mange børn og adskillige for-

mer for motorisk aktivitet. Det vandrette net indbyder 
samtidig til ophold. Bueopgange til vores firkantede 
tårn danner en bakke, som inviterer til leg både oven-
på, under og ved siden af buerne.



Der hvor legeredskaberne har kontakt med jorden bru-
ges enten galvaniserede stålfødder, som støbes fast 
eller Robinietræ, som har en meget høj naturlig mod-
standsdygtighed. Over jorden består redskaberne af 
stål, limtræ og en blanding af Lærk og Douglas. Træet 
får vi fra savværket Grønagergaard i Gjern, som køber 
træ af Skov- og Naturstyrelsens egne skove. Rutsjeba-
ner, brandmandsstænger og glidestænger er udført i 
rustfri stål.

Junglestammer i Robinie

Legehus i Lærk og Douglas

Materialer

danske vejr. Robinietræ har en holdbarhed i jord på op 
til 60 år. Samtidig er det på grund af hårdheden me-
get slidstærkt. Copla bruger robinie i alle de produkter, 
hvor træ har jordkontakt.

Lærk/Douglas
Coplas Lærke- og Douglastræ stammer fra Skov- og 
Naturstyrelsens certificerede skove. Disse to trætyper 
tilhører den gruppe af træer, der kaldes rødkerne-træer. 
Kerneveddet i disse trætyper er naturligt imprægneret 
med svampehæmmende stoffer, så trykimprægnering 
ikke behøves. I Coplas legeredskaber er det netop ker-
nen der benyttes i produkterne.

Stålfødder
Coplas specialdesignede stålfødder i varmgalvaniseret 

Stålfødder på Borg

Legeredskaberne har høj slidstyrke, robusthed og er 
hurtige at montere. Det skyldes, at de er gennemde-
signede ned i mindste detalje.

Robinietræ
Coplas robinietræ stammer fra et FSC certificeret 
skovbrug. Kun stammer af højeste kvalitet bliver taget 
ind i produktionen. Det sikrer et minimun af revner 
og vrid i træet, når legepladsen bliver udsat for det 



Materialer/Miljø

Taifun tov

stål benyttes til alle de legeredskaber, som kræver fun-
dament. De produceres ved en lokal smedie.

Tovværk
Klatrenet og tov er lavet af polypropylen med indlagt 
kerne af rustfri stålwirer. Dette sikrer tovene mod hær-
værk og gør dem ekstra træk- og slidstærke. Til sam-
ling bruger Copla fittings af højeste kvalitet.

Gyngesæder
Bæltesæder laves i Coplas egen produktion, mens de 
mere komplekse typer købes hjem i høj kvalitet.

Miljø
Copla leverer udelukkende legeredskaber fra 100 % 
bæredygtigt skovbrug i overensstemmelse med FSC.

Ved at lave den gode legeplads i første forsøg, både 
i indretning og produkter, spares miljøet for unødig 
flytning eller udskiftning af legeredskaber og hvad der 
dertil hører af produktion, transport, jordarbejde og 
bortskaffelse af gamle legeredskaber som alt sammen 
kan belaste miljøet.

Til produktionen af legeredskaberne anvender vi de 
mindst miljøpåvirkende materialer.
Copla bruger ikke trykimprægneret træ til legeredska-
berne.
Copla Legepladser påtager sig at tage et produkt retur 
efter endt levetid. 

Coplas målsætning er at producere legeredskaber, der 
ikke belaster miljøet på nogen måde hverken i løbet af 
produktionen, levetiden eller ved bortskaffelsen. 
Copla kan levere alle legeredskaber uden brug af kemi-
kalier, som af miljøstyrelsen anses for at være uønske-
de. Vi holder løbende øje med markedet for miljøven-
lige materialer og overfladebehandlinger for til enhver 
tid at kunne levere den bedste løsning.

Strandlegeplads på Hornbæk havnSpringgynge med bæltesæde



Forretningsgrundlag

Copla Legepladser har til formål at skabe udendørs legeområder, som gennem grundig planlægning og kvali-
tetslegeredskaber sikrer børn og voksne den bedst mulige trivsel.
Copla ser det som sin opgave at inddrage pædagogiske betragtninger i såvel indretningen af legepladsen som 
i legeredskaberne. Vi samarbejder med en række større og mindre kommuner, som vi servicerer med såvel 
rådgivning som praktiske opgaver. Endvidere projekterer vi udearealer for boligselskaber over hele landet.

Rådgivning

Som udgangspunkt har vi tre modeller:
1. Opsætning af enkelte redskaber på givne områder.
2. Projektering og etablering af delområder på legepladser.
3. Udarbejdelse af helhedsløsninger for brugen af udearealer.
Det er vores erfaring, at et inspirerende udelegeareal i høj grad skabes ved den grundlæggende udformning af 
arealerne samt ved en gennemtænkt beplantning.
Vores mål er, at udarbejde en helhedsløsning med udgangspunkt i aktuelle ønsker, behov og muligheder i 
samarbejde med kunden.

Vi kan ved et besøg hos jer fremvise yderligere materiale samt fortælle om blandt andet:
• Planlægning / projektering og prissætning
• Individuelle løsninger (brug af udearealer til undervisningsbrug)
• Godkendte redskaber
• Brug af beplantning
• EN / DS 1176 - 77 sikkerhedsregler
• Vedligeholdelse af legepladsen (redskaber, faldunderlag og beplantning)
• Fondssøgning
Besøget er uforpligtende og gratis.

Et hvert udeareal  og legerum bliver altid analyseret, designet og indrettet af mindst to konsulenter. Oftest bliver 
projekterne gennemgået og udviklet i et team som bliver sammensat til hver enkelt opgave. Vores rådgiverteam er 
sammensat så vi kan udvikle og tilfredsstille alle behov og alle kundekategorier. Som det fremgår har alle rådgivere 
særlige forudsætninger og kompetencer.

Om Copla Legepladser

COPLA Legepladser aps - Niels Bohrs Alle 181 - 5220 Odense SØ - tlf: 86288045 - mail: info@copla.dk - www.copla.dk



Sikkerhed

Copla Legepladser vægter sikkerheden ved vore legeredskaber meget højt. Derfor overholder alle vore produkter 
DS/EN 1176. Børnenes sikkerhed er den vigtigste parameter, når vi udvikler nye legeredskaber.
Materialerne er nøje udvalgte og bearbejdede, for at sikre en lang holdbarhed. Vore redskaber er gjort fast i jorden enten 
med varmforzinket galvaniseret stål eller robiniestammer, hvilket sikrer redskaberne mod råd i funderingen.
Derfor kan vi også give den gode Coplagaranti på alle vore legeredskaber.

Copla Legepladser anbefaler at legepladsen løbende efterses. Rutinemæssige sikkerhedstjek bør omfatte:

1. Fjernelse af fremmedlegemer i sikkerhedsarealet.
2. Fjernelse af farlige ting som glasskår, kanyler, giftige svampe m.m. fra området.
3. Undersøge sandkasse og andre steder for efterladenskaber fra katte og hunde.
4. Fordeling af faldunderlaget, specielt ved rutschebaneudløb og under gynger hvor udhuling vil forekomme.
5. Tjek for skarpe kanter og evt. forekomster af fritlagt fundamentering.
6. Er der redskaber, der er gået i stykker på grund af slid eller hærværk?
7. Mangler der redskabsdele?
8. Undersøg slid på bevægelige dele.

Garanti

Konstruktionsfejl: 
• 15 års garanti imod konstruktionsfejl.

Produkter og materialer:
15 år:
 • Mod svigt som følge af materiale- og fabrikationsfejl på alle galvaniserede stålfundamenter.
 •Mod råd, svamp og brud på grund af materiale- og fabrikationsfejl i Robinietræ.
 •På rustfri stålbeslag.

10 år:
 •Mod råd, svamp og brud på grund af materiale- og fabrikationsfejl i Lærk/Douglas.

5 år:
 •Mod materialefejl og fabrikationsfejl på klatrenetkonstruktioner og klatretov.

2 år:
 • Mod materialefejl og fabrikationsfejl på bevægelige dele.
 •På samlinger mellem tov eller kæder og træ eller stål

Betingelser:
• Garantien dækker under forudsætning af at produkterne er monteret og vedligeholdt korrekt i henhold til Coplas vedli-
geholdelsesfolder.
• Bolte og møtrikker skal smøres og strammes én gang årligt og træprodukterne skal males hvert 3. år.

Garantien dækker ikke ved:
• Misvedligeholdelse, slitage, hærværk og misbrug. Overfladekorrosion på metaldele.
• Overflademisfarvning eller lignende kosmetiske beskadigelser.
• Efterspænding af bolte, skruer, møtrikker og lignende. Plastpropper og plastknopper der pilles af.
• Produkter monteret tættere end 2000m fra havet har en øget risiko for korrosion. Såfremt en skade har forbindelse til kor-
rosion gælder kun halvdelen af den normale garantiperiode

Sikkerhed og garanti

COPLA Legepladser aps - Niels Bohrs Alle 181 - 5220 Odense SØ - tlf: 86288045 - mail: info@copla.dk - www.copla.dk


