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Copla House Copla House

Ishus

180 x 286 x 200 cm

2 - 8

Stavanger

238 x 248 x 220 cm

2 - 8

Politi

Posthus

238 x 248 x 220 cm

2 - 8

150 x 286 x 200 cm

2 - 8
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Copla House Copla House

München

Tankstation

335 x 248 x 220 cm

2 - 8

248 x 248 x 225 cm

2 - 8

Copenhagen

Pizzaria

150 x 286 x 200 cm

2 - 8

 

153 x 238 x 150 cm

2 -6
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Copla House Copla House

Göteborg

238 x 248 x 220 cm

2 - 8

5110

150 x 190 x 170 cm

60 cm

2 - 10

Skole

150 x 286 x 200 cm

2 - 8

5100

150 x 140 x 170 cm

60 cm

2 - 10
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Sport & Fitness

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 ska-
be 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 træningsba-
ner 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 udeare-
alerne i børnehaver, skoler, boligforeninger 
og det offentlige rum indrettes, så de bedst 
opfordrer til leg, udvikling og læring.

Værdigrundlag
Vi arbejder ud fra følgende kerneværdier:

• Vi bruger al vores viden og alle kompe-
tencer til at indrette de udendørs omgivel-
ser 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.

For Copla er hver legeplads og trænings-
miljø et unikt projekt, der gennemføres i tæt 
samarbejde med brugerne – lige fra idé 
over planlægning til montage og ibrugtag-
ning.

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 ind-
drager 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 sam-
let og attraktiv helhed. Vi forener ønskerne 
til leg, læring og aktiviteter med mulig-
hederne i terræn og beplantning.

Copla designer og forhandler legereskaber 
til alle behov – og vi tilbyder også gerne 
specialløsninger. Vi kan derfor altid levere

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 ak-
tivt til de motoriske udfordringer og visuelle 
oplevelser.

Endelig er det vigtigt at indtænke beplant-
ningen, hvor de grønne rammer indgår på 
lige fod med legeredskaberne. Beplantnin-
ger skaber rum og tilfører en stoflighed og 
biodiversitet, som er et vigtigt sansepara-
meter i børns nærmiljøer.

Når Copla indretter
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Designede kvalitetsprodukter

Copla Classic Troldeborg

Coplas nuværende produkter har været 
i løbende udvikling i over 25 år og er nøje 
udvalgt efter legeværdi, æstetik, materia-
ler 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 børne-
ne. 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.

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.

Copla Legepladser

Kratholmvej 63
5260 Odense S.
Danmark

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

Sjælland:
Lyngvigvej 12
2720 Vanløse

Tlf: +45 22 55 42 35

www.Copla.dk

Copla Spielplatz

Alter Kirchenweg 87
24963 Handewitt
Deutschland

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

www.Coplaspielplatz.de

Altid seneste nyt
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Copla Specialdesign Copla Specialdesign
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Copla Specialdesign Copla Specialdesign


