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Copla Budget

Copla Budget
St63028
254 x 220 x 260 cm

554 x 540 cm

180 cm

6 - 12

St63026
380 x 520 x 200 cm

713 x 838 cm

200 cm

5 - 12

4.2
4.2

Copla Budget
St61049
326 x 446 x 140 cm

630 x 805 cm

60 cm

2-8

St63025
220 x 402 x 180 cm

520 x 804 cm

180 cm

6 - 12

4.3
4.3

Copla Budget
St63027
573 x 686 x 200 cm

868 x 980 cm

120 cm

3 - 12

Copla Budget
St65010
80 x 180 x 200 cm

450 x 550 cm

199 cm

3-

St65020
180 x 180 x 200 cm

550 x 550 cm

199 cm

3-

St64044
162 x 493 x 140 cm

462 x 853 cm

60 cm

1 - 12

4.4
4.4

4.5
4.5

Copla Budget
N9018
820 x 637 x 130 cm

1120 x 937 cm

100 cm

2 - 12

N9022
1030 x 1800 x 130 cm

1230 x 2000 cm

100 cm

2 - 12

4.6
4.6

Copla Budget
N9034
404 x 704 x 220 cm

599 x 1012 cm

100 cm

2 - 12

N9020
ø970 x 130 cm

ø1270 cm

100 cm

2 - 12

4.7
4.7

Copla Budget
N3261
15 x 175 x 130 cm

175 x 600 cm

80 cm

1-6

ST64045
320 x 150 x 210 cm

450 x 755 cm

150 cm

2 - 12

4.8
4.8

Copla Budget
N3262
15 x 336 x 130 cm

336 x 600 cm

80 cm

1-6

ST64048
364 x 152 x 337 cm

364 x 700 cm

140 cm

2 - 12

4.9
4.9

Copla Budget

Copla Budget

A8030
560 x 650 x 220 cm

860 x 940 cm

99 cm

3-

Hæng

-ud i
skygg
en

A8030
397 x 344 x 220 cm

697 - 644 cm

99 cm

3-
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Copla Budget
T9792
420 x 420 x 300 cm

HDPE, Camel

Leveres i mange størrelser

L1044
Adjustable

4.12
4.12

Copla Budget
T9794
420 x 420 x 420 x 300 cm

HDPE, Camel

Leveres i mange størrelser

L1042
Adjustable
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Copla Legepladser

Velkommen til Copla
Det er Coplas ambition at designe,
udvikle, forhandle og opføre legepladser
med høj legeværdi og alsidige
træningsmiljøer med lang holdbarhed i
forskellige udtryk, materialer og priser.
Arkitekt John Ibsen Hansen stiftede Copla
Legepladser i 1994 med et ønske om at skabe kvalitative legemiljøer for børn og unge.
I 2016 overtog legepladsrådgiver Palle
Wøllekær sin mangeårige arbejdsplads og
har videreført den oprindelige idé samt
udvidet med fitnessmiljøer og træningsbaner til ældre. I 2017 indtrådte Lars Andersen,
der ligesom Palle har en pædagog-faglig
baggrund og mange års
erfaring fra legepladsbranchen, som
medejer af Copla.
Copla har stor viden om, hvordan udearealerne i børnehaver, skoler, boligforeninger
og det offentlige rum indrettes, så de bedst
opfordrer til leg, udvikling og læring.

Når Copla indretter

Værdigrundlag
Vi arbejder ud fra følgende kerneværdier:

For Copla er hver legeplads og træningsmiljø et unikt projekt, der gennemføres i tæt
samarbejde med brugerne – lige fra idé
over planlægning til montage og ibrugtagning.

• Vi bruger al vores viden og alle kompetencer til at indrette de udendørs omgivelser til at understøtte børns, unges og
voksnes leg, læring og motorik.
• Vi lever af tilfredse kunder, og vores
kunder kan bl.a. forvente samme Copla
rådgiver gennem hele processen, for at
komme godt i mål med den aftalte løsning.
• Vi arbejder effektivt med partnere og i
netværk, hvor alle bidrager med deres
særlige kompetencer.
• Vi garanterer høj lege- og brugsværdi og
produktkvalitet i alle vores produkter.
• Vi vægter gode løsninger til fair priser.

Vi har indrettet over 1.000 legepladser
igennem årene og vi ved, at indretningen
er afgørende for, hvor meget og hvordan
legepladsen vil blive brugt. Copla hjælper
med at lave en indretningsplan, der inddrager omgivelser og brugere, og som
giver mest brugsværdi for pengene.
Målet er altid at uderummet motiverer til
leg, læring og bevægelse. Legemiljøerne
må derfor aldrig opfattes som kedelige
enkeltredskaber, men fremstå som en samlet og attraktiv helhed. Vi forener ønskerne
til leg, læring og aktiviteter med mulighederne i terræn og beplantning.
Copla designer og forhandler legereskaber
til alle behov – og vi tilbyder også gerne
specialløsninger. Vi kan derfor altid levere
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de rette redskaber og rådgive om den
rigtige placering for optimal legeværdi,
der fungerer i praksis. Når legeredskaber
placeres rigtigt i forhold til hinanden, vil
man opleve, at børn og voksne opholder
sig længere tid i miljøerne, kreativiteten
og idérigdommen blomstrer, konflikterne
er færre og børn vil kunne udvikle sig i takt
med, at de vokser.
Terrænet kan ofte med fordel bearbejdes
og integreres som en harmonisk del af
legepladsen eller træningsbanen. F.eks.
kan en bearbejdning af terrænet medføre
bakker og fordybninger, som bidrager aktivt til de motoriske udfordringer og visuelle
oplevelser.
Endelig er det vigtigt at indtænke beplantningen, hvor de grønne rammer indgår på
lige fod med legeredskaberne. Beplantninger skaber rum og tilfører en stoflighed og
biodiversitet, som er et vigtigt sanseparameter i børns nærmiljøer.
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Designede kvalitetsprodukter
Coplas nuværende produkter har været
i løbende udvikling i over 25 år og er nøje
udvalgt efter legeværdi, æstetik, materialer og konstruktion. Vores naturredskaber
er produceret i Danmark, og vi tegner ofte
specialdesignede miljøer, som vi senere
optager i vores program til fælles glæde.
Æstetik
For Copla er det vigtigt, at legepladsen
taler til børnene, men aldrig ned til børnene. F.eks. er Copla Classic arkitekttegnede
naturlegeredskaber med varme og rolige
farver og den rigtige blanding af lige og
kurvede linjer, lette og tunge strukturer – alt
sammen for at legepladsen er en fornøjelse
at se og være på for børn og voksne. Det
sikrer samtidig lang holdbarhed og optimal
værdi for pengene.

Miljø & materialer

Funktionalitet & legeværdi
Essensen af en legeplads er legeværdien.
Det taler vi meget om hos Copla, da det
fortæller noget om, hvor godt legemiljøet
formår at inspirere og fastholde børnene i
en leg og aktivitet. Legepladsen skal kunne
rumme og aktivere det rigtige antal børn
i det ønskede tidsrum; hver dag og året
rundt. For at give plads til mange børn og
inspirere til brug, har Copla bl.a designet
Copla Classic, hvor legeredskaberne er
rummelige nok til både stille rollelege og
motoriske aktiviteter - og samtidig til at
være bindeled mellem legeområderne.

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

EN1176/ EN1177

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

Copla Classic Troldeborg
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Materialer
Alle Coplas materialer overholder
sikkerhedsnormerne EN1176/ EN1177 og
mange produkter er desuden TÜV godkendte - se efter TÜV logo ved produktserie
eller enkeltprodukter.
Hør os gerne for materialer i hvert enkelt
produkt, men vi bruger ofte robinietræ,
lærk, tovværk og gummimåtter i vore
løsninger – og under jorden enten robinietræ eller rustfrit stål for lang levetid.
Robinietræ
Der anvendes kun stammer af højeste kvalitet i produktionen af Coplas produkter. Det
sikrer et minimum af revner og vrid i træet,
når legepladsen bliver udsat for det danske
vejr. Robinietræ har en holdbarhed i jord
på op til 30 år. Samtidig er det på grund
af hårdheden meget slidstærkt. Copla
bruger robinie i alle de produkter, hvor træ
har jordkontakt. Coplas hovedproducent,
Norna Playgrounds, anvener udelukkende
robinietræ, som stammer fra et FSC-certificeret skovbrug.
Lærk/ Douglas
Lærk tilhører den gruppe af træer, der
kaldes rødkerne-træer. Kerneveddet i disse
trætyper er naturligt imprægneret med
svampehæmmende stoffer. I Coplas legeredskaber er det netop kernen der benyttes
i produkterne. Coplas hovedproducent,
Norna Playgrounds, anvender udelukkende
lærk og douglas, som stammer fra et FSCcertificeret skovbrug.
Tovværk
Klatrenet og tov er lavet af taifuntov, hvori
der er indlagt en kerne af rustfri stålwirer.
Det sikrer net og tove mod hærværk og gør
dem ekstra træk- og slidstærke. Til samlinger
bruger Copla fittings af højeste kvalitet.
Faldgræsmåtter
Coplas unikke faldgræsmåtter består af
78 % genbrugsgummi og er 100% genanvendelige efter endt brug.
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Skoven

Biotop
Fotosyntese
Klimaregulator
Leverandør af råvarer
CO2-støvsuger
Ilt-producent

Tømmer
Biomasse
Energikilde
Kompost
Genbrug

Byggemateriale
Insektbo

Træet i
bæredygtigt
kredsløb

Redskaber

Centrum for leg, læring og
bevægelse mellem børn
og voksne

Produktion

Ressource
Håndværk på jobbet
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FSC®-certificeret træ

SMART Robinia

Forest Stewardship Council® (FSC®) er en
global non-profit organisation, som arbejder
for at udbrede ansvarligt skovbrug verden
over. FSC® udvikler standarder baseret på
anerkendte principper for ansvarligt
skovbrug, der støttes af miljømæssige,
sociale og økonomiske interesser.

Vi er rigtig glade for robinietræ, og SMART
ROBINIA® er et unikt forboringssystem, der gør
os i stand til at bore to unikke robinietræstammer fuldstændigt ens HVER GANG. Det
giver mange fordele gennem hele
værdikæden, fra produktion til installation.
• Alle huller er boret og alle beslag er
monteret fra fabrik
• Hver stolpe er mærket, så de er nemme at
identificere og installere
Det sikrer, at stolpernes indbyrdes placering til
enhver tid er korrekt og er opstillet i henhold til
kravene jf. EN1176. Der er altså ingen risiko for
at skabe en utilsigtet klemfælde under
installationen el.lign.
SMART ROBINIA® anvendes som standard i
produktserierne Copla Core, Urban og Budget.

Se efter FSC-logo ud for Copla produktserien eller på de enkelte Copla produkter
på copla.dk for at købe garanteret
FSC-certificeret træ.

Copla Legepladser

Copla Spielplatz

Kratholmvej 63
5260 Odense S.
Danmark

Alter Kirchenweg 87
24963 Handewitt
Deutschland

Tlf. +45 86 28 80 45
E-mail: info@copla.dk

Tlf. +49 461 40686644
E-mail: info@coplaspielplatz.de

Sjælland:
Lyngvigvej 12
2720 Vanløse

www.Coplaspielplatz.de

Tlf: +45 22 55 42 35

www.Copla.dk
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