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Til dette område skabes et multifunktinelt fitness
område med et hav af forskellige funktioner og
øvelser på tværs af alder og niveau.
Området placeres ud til den eksistrende sti.
På denne måde bliver området let tilgængeligt for
alle.

Ved siden af de to eksisternde gynger, placeres på dette område en stor multifunktionelt
klatrepyramide med mange sjove og udfordrende funktioner. Her kan børnene virkelig
udfolde sig og udvikle og udfordre deres motoriske færdigheder og sanser.
De spændende højder og transparante design tiltrækker børn igen og igen.
Membraner tilbyder en underholdende og udfordrende rute til toppen og fungerer
også som destinationer, med plads til et hvil. Den øverste membran er en populær
destination, hvor børn har skiftes til opholde sig. De udfordrende klatrenet får børn til at
lave sine egne ruter eller følge vennerne.

I de små rum langs bygningen etableres nogle hyggelige
opholdsrum med Loops I forskellige farver

Til dette område tilføjes en ny gynge med to almidelige sæder. Deusden
placers to trampoliner i forlængelse af gyngerne. Den ekst. Vippe og
drejekaret ( karrusel) genplaceres I dette område. På denne made
skabes et multifunktionelt lege”rum” hvor alle sanserne aktiveres.

Her etableres et nyt bevægelseslandskab. Et
område der udforsker børnenes motorik og
sanser. En rig variation af balancerings-, svaje-,
klatre- og kravleaktiviteter.

Sandkassen rykkes og der placers et ekstra
gyngestativ med fuglerede

På den eksistrende bakke etableres en
terrænrutsjebane

Til de eksistrende balanceelementer tilkobles nye
og der skabes en cirkulær junglebane – et
sammenhængende forløb.

Efter Jeres ønsker har vi skabt en attraktiv fitnessplads, hvor
idrætsforeningen, borgere, besøgende, motionister m.fl. kan mødes,
inspireres og motiveres til socialt samvær og bevægelse.
Fitnesspladsen bidrager til trivsel og sundhed på tværs af alder og køn,
ligesom det vil være med til at skabe fællesskaber.
Vi har valgt æstetiske og tilgængelige kvalitetsprodukter der harmonerer
med området og sparer Jer tid og udgifter på vedligehold.
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KOMPAN Fitness Institute
KOMPAN Sport & Fitness Institute er et globalt netværk af sport- og
fitnesseksperter, som deler viden, tendenser og forskningsresultater.
Instituttet samarbejder med universiteter og fitnesseksperter, som
løbende bidrager med viden om sport og fitness.

Klik på dette link og læs mere om KOMPAN Fitness Institute
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Combi 5
FSW105

Klik her for produktspecifikationer

Suspension Trainer
FAZ101

Tre suspension trainers i forskellige højder der gør det muligt,
ved hjælp af egen kropsvægt, at udføre adskillige øvelser på
forskellige sværhedsgrader.

Klik her for produktspecifikationer

Justér øvelsernes intensitet og modstand ved at ændre kroppens
position.
Utrolig effektiv træning, fordi det øger styrke, balance,
smidighed og core stabilitet.

Steps

FSW219

Klik her for produktspecifikationer

Fokus på cardio, muskulær udholdenhed, balance,
core og overordnet styrke.
Træn mave, ben og ryg.

Steps kan også benyttes som Jump Box, da den
har en slidstærk Ekogrip®-overflade, som giver et
perfekt fodfæste.

FAZ101 - Suspension Trainer

Denne station indeholder tre suspension
trainers i forskellig højde. Dette gør det
muligt, ved hjælp af egen kropsvægt, at
udføre adskillige øvelser på forskellige
sværhedsgrader.
Øvelsernes intensitet kan nemt justeres
ved at ændre kroppens position og dermed
også ændre modstanden i de enkelte
øvelser. Lette roterbare håndtag med
vinklet udførelse med støbt PUR-gummi for
optimalt greb med hænder og sko
Træning med suspension trainers er utrolig
effektiv, fordi det samtidig øger styrke,
balance, smidighed og core stabilitet.

Skilt med træningsvejledning og
QR-kode til digital platform.
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KOMPAN Fitness App

Maxite
COR105241 – Farve Grøn
Maxite med tilføjelser motiverer børn til at klatre
igen og igen. Følelsen af præstation når man er
klatret til toppen er fænomenal.
Klatring i de svingende tove og hoppende
menbraner gavner hele motorikens ABC: Agility,
Balance og Koordination. Store muskelgrupper
udvikles, når børn klatrer op og ned i den store
netkonstruktion.
Det svingende legetov træner balance; en
motorisk færdighed, der er grundlæggende for
børns evne til at sidde stille og koncentrere sig.
Rutsjebanen er en fantastisk vej ned, hvilket
skaber en uimodståelig legerute til toppen af
klatrenettet, ned ad rutsjebanen og op til toppen
igen.
Membranerne er spændende destinationer i
højden og stimulerer børns socialefølelsesmæssige færdigheder, såsom mod og
selvregulering. Adgang til jorden er forsynet med
de let vippende sidenet, som træner
proprioception og krydskoordinering. Alt i alt en
klatreoplevelse for hele familien.
Nettet er i enestående høj kvalitet som sikrer
slidstærk løsning, hvor rebet er smeltet omkring
stålwirer og rebets diameter er dimensioneret
efter målgruppen for en bedre oplevelse og deraf
mere aktivitet, da børn undgår at få ondt i f.eks.
hænderne.

Legeværdi

Netkonstruktionen med høj legeværdi - fysisk og
motorisk samt høj social værdi for drenge og piger,
herunder
Fysisk
• Balance, koordination og smidighed
• Muskler (trække og skubbe)
• Kredsløb og core
Sociale
• Teamwork og samarbejde
• Hænge-ud/mødesteder
Kognitiv
• Planlægge ruter og klatrestrategier
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Højder og udsigt

Mødesteder

Leg med hinanden

Klatre og ophold

Balance og motorik

Fysik og styrke

Rummelighed
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Hovedet nedad

Loop Circle

Loop er et enkelt og fleksibelt rummøbel til indoor/outdoor områder. Loop kan
anvendes i en række sociale og kulturelle sammenhænge til at foretage et
uformelt ophold, hvile eller bevægelse på, i eller omkring - til 4-6 personer.
Loop møblet skaber via sin cirkulære form og individuelle farve et
karakteristisk miljø i byrummet, parker, skoler, forlystelsesparker m.m.
Møblet er skabt til midlertidige + permanente rum/møbleringer.

Dip bench
FSW202

Denne station har en række af parallelle stænger
der giver mulighed for at udføre nogle af de lidt
mere avancerede øvelser såsom hand stand, push
ups eller dips.
Disse øvelser er ideelle til at styrke
brystet, skuldre og arme.
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KSW90014 - Gyngestativ m/2 alm. Sæder
KSW90040 - Gyngestativ m/fugleredesæde

2,5 meter høj gyngestativer i fyrretræ med
stålfundamenter. Fuglereden med 2 punkts ophæng.
Alm. gyngesæder med blød PUR-overflade, som giver
en god gyngeoplevelse.
Med babysæder til gyngen i småbørnsområdet, kan
selv de allermindste gynge med. Her kan de små
sikkert eksperimentere med fart og bevægelser.
Fuglereden kan bruges af både store og små, og her
kan børn mødes og gynge sammen, hvilket styrker
deres samarbejdsevner, empati og sprog.
Gyngesæderne er sjove fordi børnene kan lave
konkurrencer, gynge vildt, roligt eller blot have en
hyggelig stund med vennerne.
Ved at placere gyngestativer overfor hinanden kan
børnene interagere med hinanden og parallel-leg
opstår. På den måde er der også mulighed for at
mange kan lege sammen og fællesskabet styrkes.

Gynger er en populær aktivitet, som stimulerer det
vestibulære system, balancen og styrker
rumsansen.
Støddæmperens yderste lag er lavet i
TPE (termoplastisk gummi)
Den indvendige ramme er udført i
Polypropylene (PP)

Undersøgelser viser at gynger er en af børnenes
favoritter på legepladsen.
Gynger er fleksible og tilbyder fælles og
individuelle lege samt konkurrencer.

JUM101 – 100x100cm

Med 2 ”jumpers” er der dannet et hoppe-paradis. Her
er der mulighed for at være fælles om en aktivitet og
hop fra trampolin til trampolin.
Én ting, der aldrig bliver kedelig, er at hoppe på
trampolin. Det er en aktivitet, der styrker alle de store
muskelgrupper - på en sjov måde!
Det, der gør aktiviteten på et hoppe-element specielt
god er, at den fungerer som en sundhedsfremmende
og led skånende træningsform.
Den forbedrer styrkelsen af de komplekse muskler i
hele kroppen og er takket være trampolinens bløde
affjedring velegnet til
genopbygning efter skader.

COR102501
Forhindringsbane 25
STYRKE, TEAMWORK OG STRATEGIER
Klatrebane der udfordrer børn ialle aldre og på alle
færdighedsniveauer
.
De mange forskellige aktiviteter, hvor de skal
balancere, vippe, klatre og kravle er sjove og
udfordrende, samtidig med at de træner sociale
kompetencer og de basale fysiske færdigheder
f.eks. ved den konstante bevægelse i nettene der
udvikler motorikken og balancen, da kroppen skal
hele tiden reagere på bevægelserne.
Konkurrer om at komme først igennem banen og
bliv hele tiden bedre og hurtigere. Læg taktiske
planer for, hvorledes den gennemføres smartest
og hurtigst. Hjælp hinanden og arbejde sammen
for at blive bedre og skab relationer og venskaber.
Fysisk
• Balance, koordination og smidighed
• Muskler (trække og skubbe)
• Kredsløb og core
Sociale
• Teamwork og samarbejde
Kognitiv
• Planlægge ruter og klatrestrategier
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Ø-hop sæt á 3 stk

FSW221

Ø-hop er en mangfoldig forhindring
som kan indgå som en del af
parkourlegen i flere forskellige
sammenhænge. De kan enten placeres
sammen og monteres i forskellige
højder. Her trænes både balance og
koncentrationsevne, når de hopper
rundt på forhindringerne og
konkurrerer indbyrdes.

Argo – vippende balancebom

GXY8019

Det er en udfordring i sig selv at
bevæge sig rundt på Argo.
Balancelegen på vipperøret er
samlingspunkt for balanceøvelser for ét
eller flere børn ad gangen - måske
konkurrerer man to og to om hvem der
kan blive på Argo i længst tid eller om
hvor mange man kan være der
samtidigt.

322cm

NRO804

Stubbe m/åkander

Jordvoldsrutsjebane
PCM110203

NRO820

Balance

Trippel balancebommen er en fantastisk
legepladsklassiker, der tiltrækker børn igen og
igen.
Den kan fungere som et legeredskab der
forbinder hele legepladsen sammen. Men den
kan også fungere som en siddeplads for dem
der har brug for at hvile benene, uanset om det
er børn, forældre eller personale. Når børn
balancerer på balancebommen træner de deres
ligevægt. Ligeledes også balancesansen som er
fundamental for de motoriske færdigheder, og
basen for udvikling af andre færdigheder.

Disse træstubbe med
åkander kan enten bruges
til at gå balancegang eller
sidde og få et lille hvil.

Balancebom på fjedre
NRO827
Børn kan på denne bom enten konkurrere
mod hinanden eller øve sig alene.
Denne balancebom er ekstra udfordrende,
da den står på fjedre. På dette redskab
øger børnene deres koordinations- og
balanceevner.

Jordvoldstunnelrutsjebanen er ekstremt populær.
Børnene løber op ad bakken og rutsjer ned igen og
igen.
Udover den enorme spænding børnene oplever
når de rutsjer, udvikler de samtidig deres
motoriske færdigheder - de træner deres balance
og deres rumfornemmelse.
Når de løber op og rutsjer ned træner de både
deres styrke og kondition, og når de rutsjer fra top
til bund af den stejle tunnel kilder det i maven og
de vil opleve en følelse af at de har præsteret
noget vildt og sjovt.
Ligeledes bliver de gode til at skiftes og
samarbejde, og de kan nemt tage en tur sammen
med deres venner på grund af det brede rør.
Den ekstra bredde gør det muligt for voksne at
deltage i legen.

Ud over at være rigtig sjovt, træner
rutsjebanen også børns
rumforståelse og
øjenkoordination.

MUGA Multibaner fra KOMPAN

Høj spillekvalitet
Da alle flader ind mod banen er flade,
vil spillerne opleve at have helt styr på
bolden, når de bruger den til tekniske
detaljer og finter.

Støjreduktion
Kvalitetsmaterialer
Varmgalvaniseret stålkonstruktion med
livstidsgaranti, kombineret med holdbare og
vedligeholdelsesfrie paneler. Testet og
certificeret jf. EN15312. TÜV Certificeret.

I samlingerne er der indsat plastpropper som sikrer at
støjen bliver reduceret markant, når der spilles op mod
stolper og bander.

TEST
Ekstrem stærk og vandalismesikret konstruktion:

Støjreducerede bander

Alle stålkomponenter er produceret i carbonstål
- Svejset i overensstemmelse med EN ISO 5817
- Varmgalvaniseret i overensstemmelse med ISO 1461
- Stålpaneler er med indstøbte rør for at undgå revner og
forhindre rør i at bryde ud af stålrammen og skarpe kanter til
følge

På en afstand af 10 meter har vi
målt lydpåvirkningen med en
række regelmæssige skud på
panelerne med en gennemsnitlig
hastighed på 80 km/t.
Resultat: Kun 78 dB på 10 meters
afstand.

Koncert

Travl gade

Normal samtale

Hvisken

Skov

PCM723760 Jordvoldsrutsjebane

Med den buede rutsjebane er børn i
alle sikret fuld fart og kildren i maven!
Rutsjebanen er en klassisk favorit med
dens lange buede sliske, som sørger
for at børnene kommer ned i høj fart.
Ud over at være rigtig sjovt, træner
rutsjebanen også børns
rumforståelse og
øjenkoordination.

Flexotop™ - Helstøbt gummibelægning

Optimal stødabsorbering for sikkerhed
Gør det tilgængeligt for børn og voksne med funktionsnedsættelse
Vedligeholdelsesfri og slidstærk belægning
Godt dræn sikrer en hurtigt tørrende overflade
Gør underlaget til en del af aktiviteterne med kreative grafikker og
mønstre - selv 3D effekter er mulige
FLEXOTOP™ er testet og godkendt i henhold til standard EN1177

15 mm EPDM Toplag
Lag af genbrug – efter faldhøjde
Stabilgrus - bundopbygning
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Genbrugsmaterialer – både træ, EcoCore™ HDPE og stål.
Bæredygtigt træ fra ansvarlige kilder i Europa
Reservedelsgaranti på minimum 10 år forlænger
redskabets samlede levetid
Intet spild – optimeret produktion
ISO14001 certificeret (Miljøledelse)
ISO 50001 certificeret (Energiledelse)
Forskningsbaseret og gennemarbejdet design med høj
træningsværdi på redskaber og i aktiviteter, så de ikke
skiftes ud. Det sikrer en høj værdi af løsningen og lang
levetid til glæde for brugere og miljøet.
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Tilbud Q71909
Produktark
Garantier
Forretningsbetingelser

Jørgen Østergaard
91 36 55 94
JorOst@kompan.com

Nynne Louise Moe

Carsten Kjærsgård

28 12 20 32

40 16 81 10

NynMoe@kompan.com

CarKja@kompan.com
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