
18-06-2021

Att.:

Tilbudsnummer: Rev.nr.:

Arkitekttegnede løsninger til leg, læring og aktive uderum

Johnny Sirach       Elverdal A/S     Risbyvej 28     2765 Smørum    Tlf. +45 35 13 32 22     Mobil +45 32 42 25 27     E-mail: jsi@elverdal.dk

Kongeåparken
Ole Madsen

9311



Rutsjebane - m ører h 2m og b 0,5m - ORG15012XY

Beskrivelse

Rutsjebaner bringer glæde og latter på legepladsen. Men når barnet rutsjer skal
det holde balancen, hvilket udvikler vestibulærsansen.
Denne model er 2 meter høj og 0,5 meter bred. Modellen har ører / greb. 
Rutsjebanen er lavet af stål, og den har et enkelt og nordisk design. Dette gør at 
den er let at placere i en skolegård, park eller andre offentlige rum.

Licitationstekst

Materiale: Rustfrit stål.
Mål: H: 2000 mm B: 500 mm L: 3320 mm.
Farve: Stål.
Montage: I henhold til leverandørens anvisninger.

Alder Legeværdi



Rutsjebane - Plateau 1x1m robinie - ORG15501AY

Beskrivelse

Enkelt og smart plateau til rutsjebanen i skolegårde, parker og lignende
uderum.Plateauet bruges som afsæt fra rutsjebanens top.Plateauet er 
arkitekttegnet i et nordisk, enkelt udtryk og passer elegant sammen med vores
rutsjebaner. Se alle rutsjebaner ved at klikke her.Plateauet er udført i lærk med 
ben af robinie. Legeredskabet har en højde på 0,29 meter samt længde og bredde
på 1 meter.Rutsjebaneturen giver det legende barn et sug i maven, og tungen skal
holdes lige i munden. Men ikke alene balanceevnen udfordres også de sociale
kompetencer. Kan jeg vente på min tur?Dette er gode legeværdier og støtter den 
motoriske udvikling og dermed udviklingen af vestibulærsansen.

Licitationstekst

Materiale: Plateau I lærk, ben af robinie.
Mål: H: 290 mm L: 1000 mm B: 1000 mm.
Farve: Træ. 
Montage: Se montagevejledning eller kontakt Elverdal for mere information.

Alder
0-6 år
6-12 år
12+ år
Specialbehov

Legeværdi
Ophold



Junglebane - stylter - ORG7021A

Beskrivelse

En, to, højre, venstre og en gang til. Børnene lærer at koordinere deres
bevægelser, - så de træder med samme side af kroppen, som stylterne vælter til, 
mens de holder fat med modsatte hånd. Skiftevis og ganske hurtigt lærer barnet
mere, hvadenten der leges 'jorden er giftig' eller der følges efter en kammarat. 
Måske går en i modsat retning, og der skal kæmpes med rytme og findes nye 
regler.Mulighederne for at interagere og lære sociale spilleregler er mange. Her 
bruges stylterne som “stige” op til rutsjebanen
Stylterne er en del af Elverdals egen Organic-serie, som er fremstillet i stærke og
modstandsdygtige robinietræ.De har en højde på 1,4 meter.

Licitationstekst

Materiale: Afbarket og splintfri robinietræ. 
Dimensioner: H: 1400 mm B: 300-500 mm
Farve: Træ. Kan olieres eller males mod merpris.
Montage: I henhold til leverandørens anvisninger.

Alder
0-6 år
6-12 år

Legeværdi
Balance
Læring
Koncentration



Junglebane - firkantet vandret kravlenet h 0,6m og b 2,4m - ORG7022A

Beskrivelse

Vandret kravle- og balancenet der er spændt ud mellem kraftige robiniestolper. 
Holder til tumult, når børnene modigt vover sig ud på det gyngende underlag. 
Chancen for at balancere over på den anden siden, uden at falde ned, bliver
større, når der kravles over, samtidig med at der holdes fast. Når børnene prøver
kræfter med udfordringen, finder de ud af, hvad der virker bedst, og de får lyst til
at prøve igen og igen.
Nette bruges som en opstigning til rutsjebanen.
Et af legeredskabets vigtige legeværdier er balance. Balanceevnen er vigtig at 
træne allerede fra barnsben. Hvorfor nu det?Når balanceevnen trænes, og barnet
bliver bedre til at styre krop, får barnet overskud til andre ting f.eks. læring. 
Denne model er bygget af robinietræ og har en højde på 0,59 meter, dybde 1,69 
meter og længde på 2,37 meter.

Licitationstekst

Materiale: Afbarket og splintfri robinietræ og taifunreb. 
Dimensioner: H: 590 mm B: 2370 mm D: 1690 mm. 
Farve: Træ. Kan olieres eller males mod merpris.
Montage: I henhold til leverandørens anvisninger.

Alder
0-6 år
6-12 år

Legeværdi
Balance
Læring
Klatre
Under og igennem
Fantasileg
Koncentration



Junglebane - balancestubbe - ORG7006A

Beskrivelse

Vores arkitekter har tegnet dette enkelte legeredskab til det offentlige uderum fx
boligforeninger, parker og rastepladser.Barnet kan på balancestubbene forsøge at 
tage den fine balancegang fra stub til stub, op og ned - hen og rundt. 
Legeredskabet er et smukt, enkelt og effektivt legeredskab til at sætte legen i
gang og skabe udfordrende baner, der kan variere med få eller flere stubbe.
Her bruges stubbene som en “trappe” op rutsjebanen.
At balancere støtter barnets motoriske udvikling. Og når barnet bliver bedre til at 
balancere og styre kroppen, bliver det overskud til andre ting fx indlæring.Var det 
ikke lige det rigtige legeredskab til din legeplads, så se flere jungleredskaber her.

Licitationstekst

Materiale: Afbarket og splintfri robinietræ. 
Dimensioner: 1 stk. H: 1050 mm, 2 stk. H: 950 mm, 2 stk. H: 850 mm, alle Ø140-
160 mm 
Farve: Træ. Kan olieres eller males mod merpris.
Montage: I henhold til leverandørens anvisninger.

Alder
0-6 år
6-12 år

Legeværdi
Balance
Hoppe
Læring
Styrketræning
Koncentration



Klatrenet - Vaalserberg - 1142041

Beskrivelse

På dette klatrenet kan de første klatre-færdigheder testes og de mindste kan stille 
og roligt finde sig til rette med at kravle til tops. Et ideelt klatrenet til institutioner. 
På trods af nettets størrelse fremtræder det let og transparent og virker derfor 
ikke til at fylde meget.

Licitationstekst

Materiale: Centermast i galvaniseret stål. 20-22 mm taifunreb med stålkerne. 
Samlinger med mekanisk sammentrykkede aluminiumskugler.
Dimensioner: H: 3800 mm Ø: 5200 mm 
Farve: Kan fremstilles i alle standardfarver fra SMB.
Montage: I henhold til leverandørens anvisninger.

Alder
0-6 år
6-12 år
12+ år

Legeværdi
Balance
Op over
Ophold
Læring
Klatre
Fantasileg
Koncentration



Udemøbel - udstrækningsmøbel dobbel - ORG9005A

Beskrivelse

Et 0,56 meter højt og 4,78 meter langt udemøbel til afslapning. Hvad enten der 
skal spises en mad eller øves kravleteknik eller noget helt tredje, er der her plads 
til børn og voksne fx i institutionen eller parken.Designet er stilsikkert med 
enkelte linier, der underbygges af materialevalget - nemlig egesveller.Bænk er 
oprindeligt designet som udstrækningsmøbel, men er det ideelle opholdsmøbel 
med mange siddeplads. Her i den dobbelt version med adgang fra begge sider.  
Bænken, som vi viser her, har tre niveauer og et større plateau, men kan 
fremstilles efter andre mål og ønsker. Alternativt kan du se den enkelte modellen 
opbygget som tre niveauer ORG9002A.

Licitationstekst

Materiale: Egesveller. 
Dimensioner: H: 560 mm L: 4780 mm
Farve: Natur. Kan males mod merpris. 
Montage: Montering i henhold til leverandørens anvisning.

Alder
0-6 år
6-12 år
12+ år

Legeværdi
Balance
Parallelleg
Ophold
Klatre



Gynge - fuglerede, baby og dæk - ORG1111AY

Beskrivelse

Stor gynge til mange børn på en gang, derfor får børnene maksimal legeglæde, da 
de kan gynge samtidig. Gyngen har i alt 5 gynger, og gyngen kan give glæde til 
børn i mange aldre - lige fra babyen til barnet i skolealderen.Gyngen er 10 meter 
lang og bygget i robinietræ og dermed yderst holdbar. Den er velegnet til 
offentlige arealer som fx i en institution eller i en park. Et gyngestativ som dette 
tilfører legeværdier til legeredskaberne på legepladsen fx i en park. Barnet kan 
have det skægt med at gynge alene eller sammen med søskende eller 
kammeraterne. På gyngen vil barnet udvikle sine sanser som fx vestibulærsansen. 
På siden 'bevægelse og læring' kan du læse mere om, hvorfor det er så vigtigt 
med legeværdier på alle legepladser. Du kan også læse om, hvilke legeredskaber 
der tilfører hvilke legeværdier.En variant af denne gynge er vores fugleredegynge 
med fire dækgynger. Se hele sortimentet af gynger.

Licitationstekst

Materialer:
Stativ: Robinie.
Dækgynge: Gummi og rustfri stål. Kæder i rustfrit stål.
Babygynge: Gummi og aluminium. Kæder i rustfrit stål.
Fugleredegynge: Gummi, taifunreb og rustfrit stål. Kæder i rustfrit stål.
Mål: 
Stativ: H: 2730 mm L: 10400 mm D: 2990 mm.
Dækgynge: H: 160 mm Ø: 550 mm.
Babygynge: H: 258 mm L: 435 mm B: 220 mm.
Fugleredegynge: Ø: 1000 mm/Ø: 1200 mm.
Farve: 
Stat...Alder
0-6 år
6-12 år
12+ år
Specialbehov

Legeværdi
Gynge



Udemøbel - bænk på fjedre - 4.0060-12-06-01-21

Beskrivelse

En ikke helt almindelig vippe. Vippen her har nemlig fjedre i stedet for ben. Et 
sjovt twist til den helt traditionelle bænk. Børn vil formentlig integrere den i legen 
og bruge den som vippebænk eller balancebom. En bænk med flere 
funktionerBænken har ryglæn og er fremstillet i træ og rustfrit stål. Kan med 
fordel indgå som et opholdselement ved en legeplads, da den både kan agere 
legeredskab og bænk.

Licitationstekst

Materialer: Stolper i kugleblæst rustfrit stål.
Vedligehold: Nær havmiljø og bymiljø kan produktet ændre visuelt udtryk og 
tage uønsket patina og medføre ekstra vedligehold. Patina kan fjernes ved 
pudsning/behandling med rense- og poleringspasta.

Alder
0-6 år
6-12 år
12+ år

Legeværdi
Ophold
Vippe



Junglebane - pakke 1 - ORG7101A

Beskrivelse

Denne junglebane er ideel til institutioner, skoler, parker og andre offentlige
arealer. Her kan de mindre børn træne balanceevnen, lege fangeleg og andre
sjove sociale lege.Pakken indeholder balancebom, balancestolpe, balancestylter, 
balancestubbe og lianer i galger.Dette er en lav junglebane, der ikke kræver
faldunderlag.Anlægget er en del af vores egen Organic-serie.Pakken er 
sammensat af følgende produkter fra vores Organic-serie:

4 stk. ORG7006A junglebane – balancestubbe (5 stubbe/pakke)
1 stk. ORG7032A junglebane - plateau rundt
1 stk. ORG7036A junglebane - balancetrosse m reb 2m
1 stk. ORG7007A junglebane - balancebom
14 stk. ORG7021A junglebane – stylter
1 stk. ORG7013A junglebane - lianer i galger stor

Alder
0-6 år
6-12 år
12+ år

Legeværdi
Balance
Op over
Parallelleg
Ophold
Hoppe
Læring
Klatre
Sanse
Rotere
Fantasileg
Koncentration



Legehus - Olivia pakke 3 - ORG3802BY

Beskrivelse

Mange legeværdier på en legeplads vil tiltrække børnene til pladsen, samtidigt vil
mange legeværdier understøtte barnets motoriske udvikling.Denne pakke består
af to legehuse, sandkasse, plantekasser og meget, meget mere. Her kan børnene
mødes og udvikle de sociale kompetencer og ved at lege med sand udvikles
taktilsansesen. Læs mere om legeredskaber og udvikling af barnets motorik, 
legeværdi samt de tre sanser.  Legeredskaberne er bygget i lærketræ, og de er alle 
en del af Elverdals egen Olivia-serie, der er designet i et nordisk udtryk.  
Legeredskaberne er velegnede for de mindre børn på legepladsen i det offentlige
rum. Dette kunne fx være i en park.
Pakken består af:
1 stk. ORG10009A Udemøbel – opholdsplateau
1 stk. ORG10008A Udemøbel - plantekasse 2 
2 stk. ORG12003A Vandleg og sandleg - sandkasse med siddekant
1 stk. ORG3512BY Legehus - facade stor Olivia 2
2 stk. ORG3507BY Legehus - stort Olivia 4

Alder
0-6 år

Legeværdi
Rolleleg
Ophold
Læring
Sanse
Fantasileg



Svævebane - dobbelt robinie 30m - ORG6008AY

Beskrivelse

Der er altid kø ved svævebanen og med god grund. Turen ned er sjov men også
lidt udfordrende. Falder jeg ned? Svæveturen er lig med udvikling. Det kræver god 
koordination at holde balancen på en svævebane, hvor der også skal holdes godt
fat for ikke at falde ned.Legeredskabet er kendt for at støtte udviklingen af de 
motoriske færdigheder.Det vestibulære system aktiveres, når barnet tager en tur 
på svævebanen, da hjernen får informationer om acceleration og den horisontale
position.Det proprioceptive system hjælper hjernen med at tolke information om 
kropsdelenes position og bevægelse (kinæstesisansen). Når de rigtige muskler
strammes på det rigtige tidspunkt, bevares balancen, og barnet falder ikke
af.Barnet øver og lærer at blive bedre til at koordinere sin krop og bevægelser. 
Med tiden skal barnet ikke længere tænke på de kropslige funktioner, men får i
stedet for overskud til andre ting fx at udforske verden.At blive bedre til fysisk
koordinering og at vove samt at overvinde en frygt for svæveturen er grobund for 
mental udvikling.Denne model er bygget af robiniestolper, og modellen er dobbelt
på 30 meter. 

Licitationstekst

Materiale: Stolper i robinie. Stativ og wire i galvaniseret stål. Løbekat, og 
tovspænder i rustfrit stål. Sæde i gummi.
Mål: H: 3920 mm B: 5500 mm L: 30000 mm.
Farve: Træ. Kan olieres eller males mod merpris.
Montage: I henhold til leverandørens anvisninger.

Alder
0-6 år
6-12 år
12+ år

Legeværdi
Balance
Op over
Parallelleg
Sanse
Rutsje
Styrketræning
Koncentration



Økonomi

Produktnavn Antal Vejl. pris Rabat Tilbudspris Projektsummering

Gynge - fuglerede, baby og dæk
ORG1111AY 1 69 888 20 % 55 910.4 Subtotal 600 209 DKK

Rutsjebane - m ører h 2m og b 0,5m
ORG15012XY 1 23 203 20 % 18 562.4 Rabat 137 996 DKK

Rutsjebane - Plateau 1x1m robinie
ORG15501AY 1 12 000 20 % 9 600 Total 462 213DKK

Junglebane - balancestubbe
ORG7006A 1 2 600 20 % 2 080

Svævebane - dobbelt robinie 30m
ORG6008AY 1 108 160 20 % 86 528

Legehus - Olivia pakke 3
ORG3802BY 1 112 310 30 % 78 617

Junglebane - pakke 1
ORG7101A 1 67 236 30 % 47 065.2

Udemøbel - udstrækningsmøbel dobbel
ORG9005A 1 37 440 20 % 29 952

Klatrenet - Vaalserberg
1142041 1 120 692 20 % 96 553.6

Udemøbel - bænk på fjedre
4.0060-12-06-01-21 1 25 295 20 % 19 272

Junglebane - firkantet vandret kravlenet h 0,6m og b 
2,4m
ORG7022A

1 20 748 20 % 16 598

Junglebane - stylter
ORG7021A 1 4 108 20 % 3 266
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Samlet pris inklusive levering og montering men eksklusivt moms kr. 462.213 ,-
Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.

Tilbudspriser - Oplyste priser er inklusive levering og montering men eksklusivt moms og i henhold til de vedlagte forretningsbetingelser.

Evt. tilvalg af serviceydelser: 
Byggeansøgning (kræver fuldmagt fra ejer af arealet) og legepladsinspektion kr. 7.900,- eks. moms
Legepladsinspektion - gennemgang og afrapportering af uvildig certificeret inspektør, 
at legepladsen overholder kravene i EN1176 kr. 4.400,- eks. moms
Servicebesøg – engangsgennemgang af legeredskabernes stand samt udbedring af mindre skader kr. 3.500,- eks. moms
Serviceaftale – 5-årig aftale med ét årligt tjek af legeredskabernes stand samt udbedring af mindre skader       kr. 13.800,- eks. moms
HIC-test - tjek af faldeffekt af gummibelægning (første område) kr. 3.000,- eks. moms (kr. 1.500,- eks. moms for følgende)

Accept af tilbud

Dato: Kundeunderskrift:

Kundenavn: 

Kundeadresse:

CVR-/EAN-nr.:
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Generelle betingelser
Oplyste priser er inklusiv levering og montering, men eksklusiv moms, med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser på produkter der overflademonteres er eksklusiv fundament.
Er der ændringsønsker til materialernes kvalitet, skal dette meddeles forud for orderafgivelse. Endvidere henvises til Elverdals materialebeskrivelse.
Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.
Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering af tegninger eller opførelse af løsninger, som fremgår af tegningerne, er ikke tilladt uden skriftligt samtykke fra Elverdal. 
Tegninger må ikke videregives til tredjemand. Produkter fra Elverdal er designbeskyttet og må ikke kopieres eller plagieres. Ved produktion af produkter på baggrund af bygherrens tegninger og oplæg, er det kundens 
ansvar at besidde de nødvendige designrettigheder til det bestilte.

Alle legeredskaber er produceret i henhold til EN1176.
Der tages forbehold for trykfejl, udgåede produkter, produktændringer og prisstigninger. Tegninger og dokumentation er vejledende, og der kan forekomme justeringer og rettelser i det leverede.
Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.

Leveringsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser
Produkter er generelt produceret til ordre, så det vil kun i særlige tilfælde være muligt at aflyse eller ændre ordrer. Elverdal betaler ikke erstatning ved forsinket levering. Kunden er forpligtiget til straks at meddele fejl 
og mangler ved det leverede. Ved mangelfuld levering forbeholder Elverdal sig retten til at afhjælpe manglerne inden for en rimelig tid.
Særlige betingelser for tilbud der kun omfatter leverancer
Ved leverancer forudsættes det, at der er adgangsmulighed for en stor lastbil og at leverancen sker ved vognsiden. Det forudsættes derfor, at kunden er til stede og bistår aflæsningen. Ekstra omkostninger som følge af 
vanskelige adgangsforhold eller ekstra håndtering faktureres kunden.  
Særlige betingelser for tilbud der omfatter montage og anlægsarbejder
Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle legeredskaber mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, installationer mv. faktureres særskilt. Overskudsjord deponeres 
på kundes grund, med mindre andet er nævnt i tilbud. Ved udlægning af gummibelægninger er der særlige krav til temperatur og fugtighed, som skal være til stede for at arbejdet kan udføres. Efter udlægning af 
gummibelægninger kan der fremkomme farveforskel, som vil udjævne sig over tid. Se endvidere mere om betingelserne for udlægning af gummibelægning på www.elverdal.dk/gummibelaegning.html   
Eventuelle omkostninger til stilstand i byggeriet, som følge af fund af fortidsminder eller anden forsinkelse fra kundens side, afholdes af kunden. Materialer der er leveret til kunden er ansvarsmæssigt overgået til 
kunden.
Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle bygge- og gravetilladelser, samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. Elverdal hjælper gerne med ansøgning om grave- og byggetilladelse, at indhente LER-
oplysninger eller gennemføre legepladsinspektion.
Hvor ikke andet er aftalt er AB92 aftalegrundlaget. 

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 15 dage netto. Større sager acontofaktureres løbende efter færdiggørelsesgraden. Ved bestilling af specialprojekter vil der være løbende acontobetaling fra ordreafgivelse. 
Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Eventuelle tilbageholdelser i betalinger vil blive pålagt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. Elverdal forbeholder sig 
ejendomsretten over det leverede indtil betaling har fundet sted.
Alle ikke-offentlige kunder hos Elverdal skal kunne kreditforsikres før en ordre kan accepteres. Hvis ikke dette er muligt, har kunden mulighed for at forudbetale eller stille bankgaranti for betalingen.

Garanti
10 års garanti mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på alle bærende dele.
10 års garanti mod svigt i overfladebehandlede krydsfinerplader.
10 års reservedelsgaranti.
2 års garanti på alle andre fabrikationsdele.
Garantien dækker kun såfremt produkterne er opstillet i henhold til montagevejledningen og korrekt vedligeholdt i overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen til de enkelte produkter.
Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk.
Ved reklamation sender Elverdal nye reservedele vederlagsfrit i garantiperioden.
Nær havmiljø og bymiljø kan produktet fra Spiel-Bau ændre visuelt udtryk og tage uønsket patina og medføre ekstra vedligehold. Patina kan fjernes ved pudsning/behandling med rense- og poleringspasta.

Service
Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør hver 12. måned gennemgås og kontrolleres af en uddannet legepladsinspektør.
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Kontaktoplysninger:
Elverdal A/S
Risbyvej 28
2765 Smørum
E-mail: info@elverdal.dk
www.elverdal.dk
Tlf.: +45 35 13 32 22
CVR-nr.: 30732596

Kontaktperson: 

Johnny Sirach
E-mail: jsi@elverdal.dk  
Tlf.: +45 32 42 25 27

Kundeinfo:
Projektnavn:
Kundenavn:
Kundeadresse: 
EAN-nr.: 
CVR-nr.:

Uddannelse: 
• Merkonom og E-commerce/digitalsalg IBC Kolding

Erfaring: 
• Arbejdet med mennesker, kreative løsninger og projektsalg 

i godt 20 år


