Alle træprodukter i kataloget er FSC®-mærkede

Velkommen
Arkitekt John Ibsen Hansen stiftede i 1994 Copla med
et ønske om at skabe kvalitative legemiljøer for børn
og unge.
I 2016 overtog legepladsrådgiver Palle Wøllekær virksomheden og videreførte den oprindelige idé samt
udvidede med fitnessmiljøer og udendørs rehabiliteringstræningsbaner (Copla Rehab).
Lars Andersen har siden 2017 været medejer og har
tilsammen med Palle mere end 30 års erfaring med
salg og udvikling af legepladser.
Det er Coplas ambition at designe og udvikle samt
forhandle og opføre legepladser og træningsmiljøer i
god kvalitet med høj legeværdi og lang holdbarhed.
De nuværende legeredskaber har været i løbende
udvikling i over 25 år, og alt er nøje udvalgt efter
legeværdi, æstetik, materialer og konstruktion.

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla Classic
Copla Classic er arkitekttegnede træ- og stålredskaber i
varme og rolige farver. Æstetikken er ikke til at tage fejl
af! Legeredskaberne i Copla
Classic serien forskønner et
hvert udeareal og har den
rette balance af lige og kurvede linjer samt lette og tunge
strukturer.

Legeredskaberne er rummelige nok til både at skabe
rammer for stille rolleleg,
motoriske aktiviteter samt at
være bindeled mellem legeområderne.
Prøv at byg dit eget Copla
Classic i Coplas ”Design selv”
ved at scanne QR koden:

Alt sammen for at legepladsen er en fornøjelse at se og
være på for både børn og
voksne og for at give optimalt
legeværdi for pengene.

Åben
på m kame
scan obilen ra
QR k og
oden

Legeredskaberne er produceret i Danmark, og det er vigtigt for Copla at støtte dansk
produktion.

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla Classic

Lav borg

Stjerneborg

05-k01.1

En ideel borg til vuggestuen eller
dagplejen. Lav borgen er med rutsjebane, skrånet og stammeopgang.

C10001

Stjerneborgen er designet til skolebørn,
og kan rumme mange børn på en gang.
722 x 723 cm

295 cm

337 x 447 x 190 cm

97 cm

1152 x 1120 cm

Fra 6 år

650 x 797 cm

Fra 2 år

Borgkombination

Børneborg

05-k011 + k012

Koblingen med landskabet giver
borgen en ekstra dimension, som
afgrænser legeområdet og indbyder
til rolleleg. Legeborgen rummer også
en hule man kan gemme sig i.

C10091

Børneborgen er et stort legeredskab,
som uden problemer kan rumme en
hel børneflok.
1249 x 943 x 252 cm

243 cm

1303 x 1650 cm

Fra 3 år

Stor stjerneborg

Fritstående klatreafdeling

C50013

05-K05R

Den store stjerneborg er opsat i
en cirkel, så der kan tages mange
runder i redskaberne.

Fritstående klatreafdeling indeholder klatrevæg, rebstige, klatretov og stige. Klatreafdelingen
kan indbygges i bakkelandskab.

1055 x 986 x 330 cm

243 cm

1000 x 950 cm

Fra 3 år

292 cm
330 x 170 x 243 cm

243 cm

590 x 780 cm

Fra 3 år

Fra 6 år

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk

Copla Classic

Ø142 cm

780 x 620 x 243 cm
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Copla Classic

Copla Tårnet
Moduler
• Mange valgmuligheder - vælg mellem 4 moduler
• Motoriske udfordringer uanset niveau
• Kombineret legemiljø til bevægelses- og rolleleg

Oppe
• Rum til leg
• God plads til at passere hinanden
• Udsigt og overblik over legepladsen

Nede
• Hyggelig hule
• Plads til rolleleg
• Understøtter den gode leg i terrænniveau

150 og 200 cm

Væ
passlg den h
er b øjde
ørne der
ne b
edst

Eksempler på borge og tårne som vores
kunder har sammensat via ”design selv”.
Prøv selv at bygge dit eget tårn eller borg.
www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk

Åben
på m kame
scan obilen ra
QR k og
oden
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Copla Classic

Copla Borgen
Moduler
• Mange valgmuligheder - vælg mellem 3 moduler
• Motoriske udfordringer uanset niveau
• Kombineret legemiljø til bevægelses- og rolleleg

Oppe
• Rum til leg
• God plads til at passere hinanden
• Udsigt og overblik over legepladsen

Nede
• Hyggelig hule
• Plads til rolleleg
• Understøtter den gode leg i terrænniveau

Væ
passlg den h
er b øjde
ørne der
ne b
edst

Eksempler på borge og tårne som vores
kunder har sammensat via ”design selv”.
Prøv selv at bygge dit eget tårn eller borg.
www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

Åben
på m kame
scan obilen ra
QR k og
oden

info@copla.dk

97, 150 og 200 cm
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Copla Classic

Gulv med buevæg

Junglestammer

06-052

05-153

Et hyggeligt og trygt sted at lege for
de mindste, og hvor de samtidigt
kan blive udfordret motorisk.

Udfordrer motorik og balance på
mange niveauer.
110 x 400 x 145 cm

158 x 115 x 110 cm

75 cm

40 cm
Fra 3 år

453 x 415 cm

Fra 1 år

Lav kombination
C10092

Svingbom

Gulv med buevæg, rampe og rutsjebane.
Er ideel til mindre børn. Der er plads til at
udforske sin motorik på egen hånd, men
der er også plads til voksen støtte hvis
det bliver for svært.

05-152

Bevægelig balancestamme der udfordrer motorikken. Svingbommen er et
sjovt redskab for flere aldersgrupper.
110 x 410 x 145 cm

215 x 115 x 144 cm

60 cm

465 x 415 cm

Fra 1 år

60 cm
Fra 3 år

Mikadobom
05-151

Forhindringsvæg

Mikadobommene er faste balance
stammer der kan bruges til at forbinde et balanceforløb eller to
områder sammen.

05-206S

260 x 25 x 40 cm

Mange muligheder for motorisk
udfoldelse. Kan fx sættes som en
del af en balancebane eller være
centrum for en god rolleleg.

30-50 cm
185 x 20 x 243 cm

63 cm
Fra 3 år

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk

Copla Classic

Fra 1 år
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Copla Classic

Helletræer

Klatreleg med lodret klatrenet

05-150

C10084

Helletræer har flere fordele i lege
på legepladsen. De er gode at
klatre på og hoppe fra og så er
de – som navnet antyder gode at
holde en pause/et helle på.

Fritstående balancenet i stilrent design.

Ø85 x 180 cm

30 cm

334 x 30 x 250 cm

243 cm

445 x 765 cm

Fra 4 år

Kan sammensættes med andre Copla
redskaber i Klatrelegeserien.

Fra 2 år

Klatreleg med balance
C10082

Motorisk redskab hvor både balance
og klatreevner bliver testet.
334 x 30 x 250 cm

60 cm

317 x 634 cm

Fra 4 år

Kan sammensættes med andre Copla
redskaber i Klatrelegeserien.

Tlf. (+45) 86 28 80 45

Klatreleg med hjælpetrin

05-122

C10087

Klatre/kolbøtte banen er et sjovt
balanceredskab, hvor alle sanserne
er i spil.

Indbyder til klatreaktiviteter.

50 x 498 x 300 cm

100 cm

340 x 798 cm

Fra 4 år

info@copla.dk

334 x 30 x 250 cm

243 cm

445 x 765 cm

Fra 4 år

Kan sammensættes med andre Copla
redskaber i Klatrelegeserien.

Copla Classic

www.copla.dk

Klatre/kolbøttebane
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Copla Classic

Bådeleg

Dobbeltdækgynge med
ståloverlægger

02-061

Her er der plads til at den lille sørøver
kan udfolde sig i god rolleleg.
500 x 170 x 220 cm

04-010

Smart gyngestativ med to dækgynger.

50 cm

280 x 335 x 120 cm

150 cm

Fra 1 år

400 x 790 cm

Fra 2 år

Redegynge med ståloverlægger

Åbent legehus med rutsjebane

04-012

Den sociale gynge, hvor man enten
kan gynge flere sammen eller blot
hænge ud sammen. Leveres nu med
skråstivere i galvaniseret stål.

Z13514

Åbent legehus med rutsjebane
til bakken.
336 x 160 x 213 cm
536 x 460 cm

313 x 290 x 120 cm

150 cm

313 x 790 cm

Fra 1 år

Fra 2 år

Berlinergynge
04-018

Skulpturel port i landskabet. Den
store højde på gyngen, giver en
særlig oplevelse, når man gynger.
Fås også som dobbeltgynge.

Åbent legehus med net
Z13515

Åbent legehus med net til bakke.
40 cm

260 x 30 x 480 cm

180 cm

536 x 460 cm

Fra 3 år

260 x 1000 cm

Fra 3 år

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk

Copla Classic

336 x 160 x 213 cm
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Redegynge med ståloverlægger
04-012

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla Classic

Multiswing gynge
C10013

Rutsjebane

Denne et-punkts ophængte gynge
giver mulighed for bevægelse i alle
retninger. Der inviteres til en herlig
gyngetur for et eller flere børn.

11090 1M

300 x 470 x 120 cm

Rutsjebane m. øre, der opfordrer
børnene til at lege med hinanden.
Fås i flere længder og bredder.
B 50 el. 100 cm

150 cm

Fra 2 år

L fra 90-250 cm
Ø800 cm

Fra 2 år

Mini swing
04-014

Legehus

Mini gynge til de mindste, kan laves
med bælte, småbørns– og redesæde.

02-050

100 x 140 x 150 cm

70 cm

300 x 440 cm

Fra 1 år

Hyggeligt lille legehus med to indgange,
der gør det nemt at gå til og fra legen.
180 x 240 x 193 cm

Fra 1 år

Kræ
faldu ver ikke
nder
lag

2 fags gyngestativ
04-020 4

Dobbelt legehus med tank

Sammenbygget dæk- og redegynge.
Alsidig kombination til legepladsen.
290 x 630 x 120 cm

150 cm

698 x 790 cm

Fra 1 år

02-053

Dobbelt legehus hvor der kan
foregå flere lege på en gang.
180 x 333 x 193 cm

Copla Classic

www.copla.dk

Fra 1 år

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla Classic

Copla Vandleg
Brønden
• Plads til mange børn
• Stort vandspejl og kun 8 cm dybt
• Tømmes let og hurtigt

Vandrenden
• Rindende vand
• Leg med vand i bevægelse
• Vandet genbruges

Vandleg
02-065

Brønd med rør som lader børnene
pumpe vandet ud. Her er lagt op til
plask og leg.

• ”Når jeg pumper, løber vandet ned til mine venner”
• Børn lærer at samarbejde
• Pumpen cirkulerer vandet

Fra 2 år

660 x 460 cm

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk

Copla Classic

350 x 190 x 200 cm

Vandpost
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Copla Classic

Sandlegebord med tag
02-040

Egesveller

Sandlegebordet skaber et hyggeligt
og skyggefuldt sted til sandleg.

02-051D

130 x 160 x 190 cm

Solidt og smukt på samme tid.
Egesvellekanterne rammer sandkassen ind på flotteste vis.

40 cm

H fra 26-41 cm

Fra 2 år

Fra 2 år

Lille sandlegebord med stubbe
02-041S

Sandkassefag

Det lille sandlegebord er både dekorativt og funktionelt, især til de mindste. Den stærke visufloorplade sikrer
stor slidstyrke.
Ø120 cm

02-010+

Opbyg en sandkasse på den størrelse
du ønsker med sandkassefag.

Fra 1 år

200 x 40 x 10 cm

Sand ø

Opbevaringskasse

Z52730

8520

Lille ø med kraner til sandkassen.

Opbevar al legepladsens legetøj i
denne praktiske kasse. Kassen kan
åbnes i top og front og har huller i
bunden for afløb af vand.

200 x 100 x 200 cm

20 cm

343 x 283 cm

Fra 2 år

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk

Copla Classic

65 x 125 x 80 cm

40 cm
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Copla Classic

Klatrevæg
AM001

Her er der lagt op til klatring – både i
net og på klatrevæg.
239 x 229 x 200 cm

200 cm

606 x 596 cm

Fra 4 år

Svævebane
AM007

Svævebaner er altid et populært redskab
på legepladsen. Og her er der ovenikøbet
mulighed for klatreleg i den ene ende.
2943 x 285 x 198 cm

Kombi klatrevæg

198 cm

AM009
3081 x 608 cm

Klatrekombination med plads til
mange børn på en gang.

Fra 4 år

221 x 550 x 200 cm

200 cm

917 x 588 cm

Fra 4 år

Copla Classic

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla City
Legehuset er en vaskeægte
klassiker på legepladsen, og
det kan vi godt forstå.
Et legehus skaber nemlig plads
til rolleleg, kreativitet og et
unikt samspil mellem børn.
Et legehus kan bruges til utallige
ting, og kun børnenes fantasi
sætter grænser for hvilken leg,
det skal danne rammerne om.

100% på børnenes præmisser.
Alle legehuse er kvalitetssikrede og veldesignede – de er
i institutionskvalitet, og de
kan bruges af mange børn på
daglig basis.
Prøv også at byg dit eget Copla
legehus i Coplas ”Design selv”
her:

Åbe
på mn kame
scan obilen ra
QR k og
oden

Det er dermed et samlingssted
på legepladsen, der foregår

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla City

Copla City
Som en spændende nyhed præsenterer vi her Copla City. Det
er modulopbyggede legehuse
i samme mål, der skaber over
15.000 kombinationsmuligheder.

vindue, køkken eller seng, og
vægge som indeholder kighuller, hylder, postkassehuller,
kugleramme eller en lille disk.
Husenes åbne form betyder, at
flere grupper kan lege på forskellige sider af husene på samme tid og at de voksne nemt
kan holde øje med børnene.

De er særligt indrettet til at
understøtte børns kreativitet,
fantasi og rollelege.
Gavlhusene fungerer som legehuse med en gavl, dør eller

Copla City fængsel
CC-000005
140 x 120 x 180 cm

44 cm

400 x 440 cm

Fra 1 år

Åbe
og scn kame
ra
a
Desi n QR ko på mob
den ilen
City gn dit
legeh eget
Copl
us
a
Copla City lille isbod

Copla City skole

CC-000010

CC-000006
120 x 440 x 160 cm
420 x 350 cm

120 x 440 x 160 cm

44 cm

420 x 350 cm

Fra 1 år

44 cm
Fra 1 år

Copla City bagerbod

Copla City tankstation

CC-000009

CC-000003

120 x 440 x 160 cm

44 cm

140 x 120 x 180 cm

44 cm

420 x 350 cm

Fra 1 år

400 x 440 cm

Fra 1 år

Copla City

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla City

Copla City tårne

Copla City bondegård

Det nyeste skud på stammen
i Copla City serien er Copla
City tårnene.

CC-000005
140 x 120 x 180 cm
400 x 440 cm

44 cm

De er dimensioneret på samme måde som den klassiske
Copla borg, dog med en ny
tilføjelse på 60 cm til de allermindste børn fra 1 år. Og fås
dermed i 4 forskellige højder.

Fra 1 år

Copla City frugtbod

De kan sammensættes med
modulerne fra Copla Classic
serien og der kan tilføjes
temaer og moduler fra Copla
City serien, såsom bænke og
frugtkasser. Det giver derved
en unik forening af og mulighed for både rolleleg og
motorisk udfordring. Fås med
og uden farve.

Copla City fængselstårn
og køkken

CC-000008

CCT-001
140 x 120 x 180 cm

44 cm

400 x 440 cm

Fra 1 år

Copla City køkken

Copla City mini by med hængebro

CC-000007

CCT-002

140 x 120 x 180 cm

44 cm

440 x 310 x 230 cm

60 cm

400 x 440 cm

Fra 1 år

800 x 600 cm

Fra 1 år

360 x 620 x 330 cm

240 cm

880 x 860 cm

Fra 1 år

Copla City

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla City

Copla City tårn med køkken
CCT-003
430 x 230 x 325 cm

150 cm

750 x 530 cm

Fra 1 år

Copla City lille hus med bobler
CCT-006
240 x 200 x 235 cm

60 cm

620 x 480 cm

Fra 1 år

En
City kombina
og C tion
opla
Clasaf Copla
sic

Copla City tre tårne og
borgkombination

Copla City tårn med klatrenet
og opgang

CCT-005

CCT-004
700 x 200 x 325 cm

240 cm

910 x 730 x 325 cm

240 cm

930 x 760 cm

Fra 1 år

1250 x 1020 cm

Fra 1 år

Copla City

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla City tilbehør
Copla har designet en række
tilbehør indenfor temaerne,
”bager”, ”værksted”, ”frugtbod”
og ”ishus”.
Tilbehøret skrues op på væggene i husene som en sjov

tilføjelse til at underbygge
rollelegen i Copla City husene.
Der kan endvidere tilføjes en
tankstation med både benzin
og el opladning samt et ur.

Bager

Værksted

Ishus

Frugtbod

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla Budget
Copla Budget er en prisvenlig
serie, der kan sammensættes
på utallige måder. Der kan
laves både store og små legepladsløsninger.
De står i et tidløst design i
træsorten Douglas på stål-

www.copla.dk

sokkel, der passer ind i både
natur- og boligområder.
Vi vægter en høj legeværdi,
hvor både fantasi og motorik
skal i spil. I serien er der bl.a.
balancebaner i robiniatræ.

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla Budget

Klatresystem

Klatresystem

ST-63027

ST63028

Et klatresystem med rig mulighed
for motorisk udfordring.

Højt klatresystem på 180 cm.

573 x 686 x 200 cm

120 cm

868 x 980 cm

Fra 3 år

254 x 220 x 260 cm

180 cm

554 x 540 cm

Fra 6-12 år

Klatrevæg
ST-65020

Klatresystem

Alsidigt klatremodul, der kan sammenbygges, med andre moduler i serien.

ST-61049

Et fantastisk klatresystem med masser
af plads til leg og motorisk udfoldelse.
326 x 446 x 140 cm

60 cm

630 x 805 cm

Fra 2-8 år

Klatresystem

Rem stolpegynger

ST-63026

N3262

Motorisk udfordrende klatretårn
i flot design.

Fin gynge af robinia stammer
med 2 remsæder.

380 x 520 x 200 cm

200 cm

336 x 15 x 130 cm

80 cm

838 x 713 cm

Fra 3 år

600 x 336 cm

Fra 3 år

177 x 177 x 200 cm

200 cm

546 x 545 cm

Fra 3 år

Copla Budget

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla Budget

Gyngestativ

Mini komplet balancebane

ST-64045

N9018

Dette gyngestativ med ståloverlægger,
skaber sikre legeoplevelser. Det er
muligt at hænge forskellige gyngesæder op i stativet.

Denne motorikbane inviterer barnet
til en sjov og udfordrende tur, hvor
der både skal klatres, kravles, balanceres, hoppes og springes.

Vi anbefaler rustfri stålkæde fra gyngeophænget og ned til sædet. Selvom
denne gynge er en billig løsning til en
legeplads, så er legepladssikkerheden
stadig høj og redskabet overholder
gældende lovgivning.

320 x 150 x 210 cm

820 x 637 x 130 cm

100 cm

1120 x 937 cm

Fra 2-12 år

Ottetalsformet balancebane

150 cm

N9022
755 x 450 cm

Den ottetalsformede balancebane
sætter gang i den lille eventyrer. Der
skal klatres, hoppes og balanceres.

Fra 3 år

1030 x 1800 x 130 cm

100 cm

1230 x 2000 cm

Fra 2-12 år

Redegynge
ST64048

Redegynge med plads til flere
børn af gangen.
364 x 152 x 337 cm

140 cm

Stor balancebane
N9020

264 x 700 cm

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk

Balancebane, hvor der lægges op til
forskellige motoriske udfordringer,
så barnet selv kan finde sit niveau.
Ø970 x 130 cm

100 cm

Ø1270 cm

Fra 2-12 år

Copla Budget

www.copla.dk

Fra 2-12 år
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Copla Alu
Miljøtænkning og ansvarlighed er en naturlig del af
moderne produktion og en af
Coplas kerneværdier.

genanvendelse lettere efter
endt brug. Og de farverige
plastelementer på redskaberne er produceret af genanvendt plast.

Denne serie af legeredskaber
er produceret med fokus på
at bringe miljøpåvirkningen
ned til et minimum.

Derudover kræver de ikke
vedligeholdelse og skal derfor
ikke udskiftes i mange år.

Fx er det aluminium der anvendes til denne serie af
legeredskaber udført i næsten 60% genanvendt materiale. De består af mange
dele, hvilket gør genbrug og

Serien indbyder med sine
flotte farver og intuitiv anvendelse børn i alle aldre til
motorisk udfordring og rolleleg. Både alene og sammen
med andre.

Legetårn
OCT-106
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Copla Alu

Politibil

Lille legeskib

MM138

MM120

Politibil til den gode rolleleg.

Legeskib til den lille pirat.

159 x 106 x 105 cm

55 cm

240 x 120 x 188 cm

37 cm

459 x 406 cm

Fra 1 år

540 x 420 cm

Fra 1 år

Ambulance

Lille rutsjebane

MM130

LMO20-1

Ambulance med plads til flere børn.

En sikker rutsjebane til de små børn.

208 x 110 x 153 cm

57 cm

218 x 54 x 95 cm

55 cm

508 x 404 cm

Fra 1 år

518 x 354 cm

Fra 1 år

Flyvemaskine

Legekøkken

MM131

MKO1

Flyvemaskine til den lille pilot.

I dette legekøkken er der god
plads til de fineste mudderkager.

209 x 220 x 106 cm

67 cm
256 x 63 x 98 cm

520 x 505 cm

Fra 1 år

Fra 1 år

Copla Alu

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk

51

Legetårn

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk

Copla Alu

OCT-106
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Copla Alu

Legeborg

Firkantet legeborg

LM202-2

LM208-1

Legeborg med mulighed for klatring,
rutsjebane og hule forneden.

Legeborg skabt i firkant med masser af
mulighed for motoriske udfordringer.

460 x 332 x 290 cm

192 cm

637 x 433 x 285 cm

225 cm

809 x 660 cm

Fra 1 år

987 x 785 cm

Fra 4 år

Legeborg med 2 tårne

Legeredskab

LM217

RS125S

Forbundet med klatrebaner.

Legeredskab med bl.a. klatrenet
og klatrevæg

454 x 437 x 381 cm

212 cm

729 x 804 cm

Fra 4 år

652 x 381 x 216 cm

192 cm

980 x 681 cm

Fra 4 år

Sekskantet legeredskab

Legeborg med 2 rutsjebaner

RS110-2L

Sekskantet legeredskab med
masser af klatremuligheder.

Z010A
681 x 421 x 375 cm
981 x 801 cm

198 cm
266 x 233 x 170 cm

150 cm

Ø567 cm

Fra 4 år

Fra 1 år

Copla Alu

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla Alu

Dobbelt piratskib
MM118P

Legeredskab

Stort dobbelt piratskib med
kaptajnsbro og lukket rutsjebane.

RS128

Smuk arkitektur og legeredskab i et. Her
kan der virkelig klatres og balanceres.
632 x 631 x 215 cm

192 cm

958 x 957 cm

Fra 4 år

109 x 712 x 405 cm

195 cm

1445 x 1012 cm

Fra 3 år

Piratskib
MM116P

Piratskib med to rutsjebaner.
627 x 181 x 407 cm

95 cm

1027 x 481 cm

Fra 1 år

Piratskib
MM127P

Klatrekombination

Piratskib med masser af mulighed
for klatring og huleleg.

CON304

691 x 221 x 302 cm

192 cm

1041 x 564 cm

Fra 4 år

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk

266 x 233 x 170 cm

150 cm

979 x 845 cm

Fra 4 år

Copla Alu

www.copla.dk

Klatrekombination i stål og struktureret vejr- og slidbestandigt
krydsfiner.
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Copla Alu

Stor klatrekombination

Redegynge

OCT106

OCT002

Stor klatrekombination med
masser af udfordringer.

Redegynge med plads til flere børn.

539 x 503 x 385 cm
886 x 839 cm

370 x 270 x 246 cm

135 cm

780 x 374 cm

Fra 4 år

255 cm
Fra 4 år

Medium klatrekombination

Gynge kombination

OCT103

OCT008

Medium klatrekombination med
masser af udfordringer.

Redegynge og 2 dækgynger.

266 x 233 x 170 cm
800 x 818 cm

731 x 780 cm

Fra 4 år

Fra 4 år

Lille karrusel

OCT500-1

OCT001

Lille rutsjebane med trappe og hængekøje.

Lille karrusel. For 1 person.

659 x 391 cm

135 cm

150 cm

Lille rutsjebane

359 x 91 x 191 cm

732 x 290 x 246 cm

95 cm
43 x 43 x 168 cm

35 cm

Ø44 cm

Fra 4 år

Fra 3 år

Copla Alu

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Copla Alu

Karrusel
KM009

Karrusel med lige greb. For 2 personer.
60 x 60 x 110 cm

12 cm

Ø60 cm

Fra 2 år

Karrusel
KM008

Karrusel med snoet greb. For 2 personer.
60 x 60 x 110 cm

12 cm

Ø60 cm

Fra 2 år

Karrusel
KM005

Karrusel. For 1- 3 personer.
100 x 100 x 85 cm

100 cm

Ø500 cm

Fra 2 år

OCT103

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Medium klatrekombination
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Faldgræsmåtter

Faldgræsmåtter
til hinanden. Derved skrider de
ikke og de er svære at fjerne.

Er I trætte af faldsand, der
spreder sig, skal løsnes og efterfyldes, er her et godt alternativ! En faldgræsmåtte, som
er godkendt til en faldhøjde på
helt op til 2,3 m.

De kan lægges direkte på jorden. Vi anbefaler dog, at man
skraber tørvene af og jævner
ud inden lægning.

Måtter findes i 2 tykkelser:
45 mm: godkendt op til 1,7 m
faldhøjde, lagt på muld.
65 mm: godkendt op til 2,3 m
faldhøjde, lagt på muld.

Der skal efterfyldes med jord/
harpet muld og sås græs. Når
først måtterne er lagt, er det
eneste vedligehold, at man
skal slå græsset!

Faldgræsmåtten er anderledes end andre kendte sorte
måtter, da den er produceret i
92% genbrugt materiale.

Måtterne ligger så fast og
jævnt, at man kan køre med
kørestol på dem. Faldgræsmåtten på 65 mm holder endda til
køretøjer op til 3.500 kg.

Den er bl.a. godkendt, også når
græsset gror i måtterne. Måtterne har også et unikt gribesystem som gør, at de er låst

Standardfarve: sort.

45 mm måtte

65 mm måtte

40-45-100

40-65-100

97,5 x 108,5 x 4,5 cm

97,5 x 108,5 x 6,5 cm

Op til 170 cm

Op til 230 cm

Faldgræsmåtter

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Balancekugler

Balancekugler
Balancekuglerne skaber en sjov
balanceleg og sammenhæng
med de andre redskaber på
legepladsen. De kan monteres
som halvkugler og helkugler.

en cirkel, så de både er ramme
for børns leg, men også så de
kan anvendes som siddeplads
til samling i mindre grupper til
mere stillesiddende aktiviteter.

De er sat sikkert fast på jorden
ved hjælp af et spyd, der går
hhv. 70 cm og 85 cm ned
i jorden.

Balancekuglerne er produceret
i genbrugsgummi fra bildæk og
kommer i farven sort.
Mål: Ø32 cm - H: 15 cm / 30 cm.

Det er kun fantasien der sætter
grænser for hvor og hvordan
de sættes, fx på en bakke eller i

Balancekugler

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Solsejl

Solsejl
Copla tilbyder solsejl i mange
forskellige mål og specialmål.
Den fine lyse polyester kvalitet
er placeret på 80 på UPF-skalaen (Ultraviolet Protection
Factor), og giver dermed en

yderst god beskyttelse mod
solens UV stråler.

Solsejl i HDPE, camel
S4214-i

Den grove HDPE-kvalitet, som
er vejrbestandig kan holde til
at hænge ude året rundt.

360 x 360 cm

13 m2

Solsejl i HDPE, camel

Solsejl i HDPE, camel
S4258-i
500 x 500 x 500 cm

10,8 m2

Polyester, off white

Solsejl i HDPE, camel

Solsejl i HDPE, camel

S4260-i

S4226-i

420 x 420 x 420 cm

7,6 m2

420 x 420 cm

17,6 m2

Solsejl

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Solsejl

Solsejl i polyester, off white

Solsejl i polyester, off white

S4240-i

S4211-i

360 x 360 x 360 cm

5,6 m2

400 x 400 cm

16 m2

Sejlhytte i polyester, off white
T8750

Solsejl i polyester, off white

Med sejlhytten får man fordelen ved et overdækket areal, skygge
og læ, men bevarer muligheden for at fjerne overdækningen, og
kan dermed åbne arealet helt op til andre formål.

700 x 700 cm

Sejlet kan nemt og hurtigt foldes sammen omkring centerstolpen.

24,6 m2

S4208-i
400 x 400 x 400 cm

6,9 m

2

Solsejl i polyester, off white
S4244-i
360 x 360 cm

13 m2

Solsejl

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Bordbænkesæt

Solidt bord / bænkesæt med bænk
20-20880

Klassisk bordbænkesæt

Bordplade af Kalmar brædder (lærk).
Stellet er fremstillet af robinia stolper.
En flot og miljøansvarlig løsning til
legepladser, parker og fællesarealer.
Bordhøjde 73 cm

20-20883

Det klassiske bordbænkesæt
i lærketræ.
Bordhøjde 74,8 cm

140 x 200 cm

195 x 140 cm

Sædehøjde 48,5 cm

Sædehøjde 44,5 cm
Produceret efter DS/EN 1176, men ikke certificeret.

Produceret efter DS/EN 1176, men ikke certificeret.

Lille bordbænkesæt

Bord / bænkesæt i børnehøjde

20-20891

Bænkebord i lærk. Perfekt til de små
i parken eller på legepladsen. Når
nu verden er så stor, så er det rart
for de mindste, at der er noget der
passer til deres størrelse.

20-20881

I en verden hvor alt er så stort, er det rart
for børn at der er noget der passer til deres størrelse. Perfekt til de små i parken,
fællesarealet eller på legepladsen.
Bordhøjde 45 cm

Bordhøjde 45 cm

110 x 200 cm

106 x 150 cm

Sædehøjde 25 cm

Sædehøjde 25 cm

Produceret efter DS/EN 1176, men ikke certificeret.

Produceret efter DS/EN 1176, men ikke certificeret.

Undervisningsbordet
20-20892

Udført i robinia/lærk. Perfekt til udeundervisning, hos naturvejlederen,
udenfor biologilokalet, i skolehaven,
ved søen osv. Når der skal undersøges krible/krable dyr, er det dejligt at
have afsætningsplads og mulighed for
rigtigt at studere det man finder.

Parkbænk med stålstel og
terrassebrædder
20-20885

En flot og bæredygtig løsning til
madpakke arealer mm.
Bordhøjde 74,3 cm

153 x 200 cm

4695
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www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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25

12

Produceret efter DS/EN 1176, men ikke certificeret.

Bordbænkesæt

Sædehøjde 46,3 cm

71

Viden &
specialdesign
Copla har stor viden om, hvordan udearealer i børnehaver,
skoler, boligforeninger og det
offentlige rum skal indrettes,
så de på bedste vis opfordrer
til leg, læring og udvikling.
Hos Copla tegner vi ofte specialdesignede miljøer. Vi har en
meget kreativ og legende tilgang til produkt- og legepladsudvikling og ser det som vores
fornemmeste pligt at udvikle
det bedst mulige – selvfølgelig
tilpasset kundens behov.
Copla bakker op om FN’s Verdensmål for bæredygtighed
med en erklæret målsætning
om at producere legeredskaber, der belaster miljøet
mindst muligt både i produktionen, i levetiden og ved
bortskaffelsen.
Det opnår vi bl.a. gennem
udpræget brug af FSC®-certificeret træ, 100% genanvendelige faldgræsmåtter og

forpligtende partnerskaber i
leverandørkæder.
Alle Coplas legeredskaber overholder bygningsreglementets
sikkerhedsnormer DS/EN 1176
og DS/EN 1177 for hhv. legepladsredskaber og stødabsorberende legepladsunderlag.
Coplas medarbejderteam består bl.a. af en ergoterapeut,
en fysioterapeut samt pædagoger og designingeniører.
Herved har vi en unik og bred
viden og kan derfor rådgive
og vejlede vores kunder på
professionel og kompetent
vis uanset hvilke type projekt
kunden ønsker.
Copla har desuden deres egne
professionelle montører med
håndværksmæssige erfaringer og kompetencer, så vi
med sikkerhed ved at arbejdet bliver udfør ordentligt.

Viden & specialdesign

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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COPLAS
WEBSHOP
Hos Coplas webshop kan du
få alt til vedligeholdelse eller
udvidelse af din legeplads.
Du kan forvente den samme
høje kvalitet af produkter og
reservedele som vi har leveret til skoler, institutioner og
boligforeninger i mange år.
Alt du finder på webshoppen
lever op til de højeste krav
indenfor sikkerhed og overholder al dansk lovgivning
inden for området.
Alle produkter og reservedele
kan derfor trygt bruges både
til privat brug eller til offentlige
legepladser.

Se desuden efter FSC mærket
på flere af de legepladselementer vi sælger, så støtter
du ansvarlig skovdrift.
Leder du efter noget
bestemt?
Prøv at bruge søgefunktionen
øverst på siden, eller tag et
kig ind i en af produktkategorierne for at finde præcis
hvad du har brug for.
Har du nogle spørgsmål?
Vi hører meget gerne fra dig
på tlf. 86 28 80 45 eller skriv
til os på shop@copla.dk.

Åben
på m kame
scan obilen ra
QR k og
oden

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk
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Jylland, Fyn og Øerne

Sjælland

Kratholmvej 63
5260 Odense S
(+45) 86 28 80 45
info@copla.dk

Lyngvigvej 12
2720 Vanløse
(+45) 22 55 42 35
info@copla.dk

www.copla.dk

Tlf. (+45) 86 28 80 45

info@copla.dk

