mit Recycling-Kunststoﬀ

Forøg værdien af
dine boliger med os
Økologisk | Økonomisk | Socialt

15 års
garan�

på genbrugsplast

Mere livs- og beboelseskvalitet
Bidrag til sociale kontakter med os og opret
mødesteder for store og små. Stol på miljøvenlige
koncepter og bæredygtig brug af materialer:
legepladsudstyr til børn af genbrugsplast.
Vi planlægger sammen med dig og for dig!
+45 86 28 80 45

15 års
garan�

på genbrugsplast

Familieforetagende i 25 år
•
•
•
•
•

westfalia-spielgeraete.com

Landsdækkende salgsstyrke
Referencer i hele Tyskland
Stort netværk med gartnere og landskabsarkitekter
Samarbejdspartner inden for test af legepladser
Erfaring med boligbyggeri

Vores partner
i Danmark:

COPLA LEGEPLADSER
Kratholmvej 63
5260 Odense S
+45 86 28 80 45
info@copla.dk
Sjælland kontor
Lyngvigvej 12
2720 Vanløse
+45 22 55 42 35

Som producent af
legepladsudstyr har vi
som de eneste fået tildelt
miljømærket den
„blå engel“
for mange af vores
produkter.

Bæredygtighed
•
•
•
•

Forbedret image via bæredygtighed
Genanvendeligt materiale
Beskyttelse af ressourcer
Produkter „Made in Germany“

Økonomi
•
•
•

Konstant lav vedligeholdelse
Lave holdbarhedsomkostninger
Minimal vedligeholdelse

Økonomisk bæredygtigt
Legepladsudstyr i genbrugsplast er imponerende rent økonomisk.
Vores fælles mål: at minimere omkostninger gennem hele
holdbarhedstiden. Vores materialer er holdbare og nemme at
vedligeholde. I sammenligning med legepladsudstyr af træ for
eksempel sparer du betragteligt i forhold til vedligeholdelse og
servicering. Resultatet af en 10-årig prøveperiode er overbevisende
som det ses i følgende eksempel:
Ansicht:

3

Maßstab:

1:73

Forhøjelse af færdselssikkerheden
•
•
•
•
•

Minimal risiko for hærværk
Splintfrit materiale
Ingen råd
Forebyggelse af farekilder
TÜV-certificeret

Merværdi for alle:

Børnelegepladsudstyr af genbrugsplast
Fra mademballage til legepladsudstyr: råmaterialet
til legepladser fremstillet af genbrugsplast fra
genbrugsbeholderen – det betyder en fremragende
kombination af bæredygtighed, økonomi og legesjov.

westfalia-spielgeraete.com

„I tider med færre økonomiske midler
og personalemangel er det vigtigere end
nogensinde at vælge legepladsudstyr i
bæredygtige materialer. Westfalia-produkter
tilbyder et godt pris-/ydelsesforhold med lave
vedligeholdelseskrav og lang holdbarhed."
Andreas Braeger | Hansestaden Lübeck

Træ

Genbrugsplast

Vedligeholdelse
Servicering
Anskaffelse

Bæredygtige og miljøvenlige koncepter
med genbrugsplast
•
•
•
•
•

Designorienteret legepladsudstyr til byggeprojekter
Planlægning i henhold til projekt- eller byggefaser
Omkostningsvenlig montering gennem formonterede legeelementer
Mulig betonfri-montering
Formstøbte samlinger, der flugter med overfladen

mit Recycling-Kunststoﬀ

15 års
garan�

på genbrugsplast

westfalia-spielgeraete.com

Legekombinationer | U3-legeudstyr | Rollespil | Legeskibe | Vandlegeanlæg | Sandkasser | Klatreanlæg | Balanceudstyr | Gynger og vipper | Siddepladser

Planlægningsforslag

Kompakt pakke
•

Dobbelt gynge | dobbelt kolbøttestativ | firkantet sandkasse | fjedervippe
Planlægningsområde 129 m²

mit Recycling-Kunststoﬀ

14.00

9.30

•

15 års
garan�

på genbrugsplast

Planlægningsforslag

Komfort pakke
•

•

Legekombination | dobbelt gynge | vippe til 4 personer | fjedervippe |
sekskantet sandkasse | sidepladser | lille fuglerede | U3-legelandskab
Planlægningsområde 308 m²

mit Recycling-Kunststoﬀ
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15 års
garan�

på genbrugsplast
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Planlægningsforslag

Komplet pakke

mit Recycling-Kunststoﬀ
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•

Broanlæg | legekombination | gynge-kombination | siddekarussel | dobbelt kolbøttestativ |
legehus med klatregreb | vippe til 4 personer | fjedervippe | sekskantet sandkaasse |
gynge til små børn | siddepladser | affaldsspand | børnelegeplads
Planlægningsområde 685 m²

33.
80

15 års
garan�

på genbrugsplast

20.
55

•

22.90

Planlægningsforslag

Miljøpakke med „blå engel“
•

•

Legekombination | sekskantet klatreanlæg | legehus med klatregreb | broanlæg |
balancebar | dobbelt kolbøttestativ | firkantet sandkasse | siddepladser
Planlægningsområde 474 m²

28.30

mit Recycling-Kunststoﬀ

.6 0
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15 års
garan�

på genbrugsplast

Planlægningsforslag

Aktiv pakke
•

•

Lav rebbane | parkour-jumper | parkour-netrunner |
parkour-funkey monkey | svinggynge
Planlægningsområde 507 m²

mit Recycling-Kunststoﬀ

16.60

17.00

15 års
garan�

på genbrugsplast

34.30

mit Recycling-Kunststoﬀ

Vores danske partner planlægger
gerne for dig og med dig!

+45 86 28 80 45
info@copla.dk

