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Holmstrups nye og attraktive udeområder 
 
Vi er glade for at kunne præsentere to nye og 
attraktive udeområder, som tilbyder Holmstrups 
borgere og besøgende muligheden for at dyrke både 
krop og sind gennem leg og motion. 

Med Kompan produkter og indretning af områderne, 
baseret på lang erfaring, forskning og gennemtænkte 
designs i høj kvalitet, vil områderne fremme mere leg, 
bedre trivsel og gladere samfund.  

Bæredygtige og langtidsholdbare 
kvalitetsmaterialer med minimalt vedligehold 
 
Hos Kompan er vi meget bevidste om vigtigheden af 
bæredygtig produktion og udvikling af produkter i 
højeste kvalitet og med lang holdbarhed til følge. 

Produkterne er i absolut højeste kvalitet og udført i 
kvalitetsstål og hårdført FSC certificeret robinietræ, 
hvilket sikrer jer holdbare og modstandsdygtige 
redskaber. 
Dette sparer jer tid og udgifter til vedligehold og sikrer 
jer attraktive og strålende redskaber, der kan tåle at 
blive brugt i mange år frem.  

Begge pladser lever op til sikkerhedsstandarderne 
EN1176 (legepladser) og EN16630 / ASTM F3101 
(fitness).  

Legeplads 

Fitnessplads 



KOMPAN SPORT & FITNESS 
 
 
Mission 
KOMPAN Fitness Institute har til formål at skabe 
effektivt udendørs træningsudstyr og gøre det 
tilgængeligt for alle for at fremme 
folkesundheden.  
 
Træning der bringer mennesker sammen 
Frit tilgængelige udendørs træningssteder kan 
bringe mennesker sammen og gøre træning 
tilgængelig for alle.  
 
Produktudvikling baseret på viden 
KOMPAN Fitness Institute samarbejder med 
universiteter og følger den videnskabelige 
forskning tæt. Den viden, der bliver indhentet, 
anvendes i produktudviklingen med brugertest 
og design af funktionalitet.  
 
Kvalitet i din udendørstræning 
Målet er, at skabe effektivt fitnessudstyr i samme 
kvalitet som den, man forventer at finde i et 
kommercielt indendørs fitnesscenter. 

Morten Zacho, Senior Manager ved Kompan 
Fitness institute, tester KOMPAN Cross Trainer 
i laboratoriet på Syddansk Universitet 



KOMPAN Play Institute 
Der er videnskab bag vores måde at designe og 
udvikle legeredskaber på. 

Løsninger baseret på forskning 
Alle vores produkter er udviklet på baggrund af 
forskning og brugerinddragelse. For hele tiden at 
hæve niveauet driver og deltager vi i 
internationale forskningsprojekter. 
Vores viden og resultater implementeres i alle 
vores løsninger og deles med vores netværk, 
partnere og kunder. 

Indsigt i rådgivningen 
Al viden der indsamles og erfaringer der gøres 
analyseres og indarbejdes i løbende uddannelse 
og træning af  vores konsulenter.  
Vores viden om legeværdi og læring er til for jer 
og vil altid bruges som udgangspunkt for jeres 
vision.  

Optimal legeværdi i funktioner og redskaber 
Med udgangspunkt i redskabernes funktioner og 
legeværdi, kan vi sammen udvælge de rigtige 
produkter med de funktioner og egenskaber som 
passer til netop jeres behov. 
Det er jeres garanti for, at I får en løsninger, som 
fremmer børns udvikling socialt, kognitivt, kreativt 
og fysisk. 

https://youtu.be/TgAR8BvuuVE
https://youtu.be/TgAR8BvuuVE
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- Gennemtænkte og testede produkter i enestående kvalitet og 

holdbarhed. Designet med brugeren i centrum. 

 

Ved stationen og Asger M. Jensens Plads får Holmstrup en stor fitness plads, 

hvor byens borgere og gæster mødes til træning i det fri.  

 

Området er attraktivt til træningsfællesskaber på tværs af oplandsbyerne 

Brændekilde og Ravnebjerg osv. Og for pendlere vil området kunne bruges 

som aktivt venterum til dagens motion, på vej til eller fra arbejde. 

  

Et fantastisk samlingssted der styrker brugernes krop, sind og trivsel gennem 

bevægelse og fællesskab.  

FITNESS PLADSEN 



Attraktiv Fitness og opholdsplads ved Asger M. 
Jensens Plads 
 
Fitnessområdet ved Asger M. Jensens Plads sender et stærkt signal ud i 
landet om at Holmstrup by står for sund levevis, bevægelse og trivsel.  

Med fitnessredskabernes placering ved togstationen, fremtidens p-hus 
og cykelstier, har borgere, pendlere og gæster nem adgang til 
træningsfaciliteterne, som vil være et aktivt mødested på tværs af alder 
og tilhørsforhold.  

Øst 

Vest 

Street 
Styrke 

Cardio 

Ophold Ophold 

Pladsen idag View fra jernbanen 





Design som tiltrækker og motiverer 
De store flotte orange fitnessredskaber begejstrer, skaber 
forventninger og pirrer unge og voksnes nysgerrighed, 
fantasi og instinktive behov for oplevelser. 
 
Fitnesspladsen har redskaber til styrkelse af hele kroppen og 
kredsløbet, hvor man kan træne individuelt eller i grupper 
med fx en instruktør tilknyttet. 
 
Alle redskaberne er udviklet på baggrund af forskning og 
brugerinddragelse, for at skabe glæde og begejstring samt 
fremme den almene trivsel og kompetenceudvikling.  



Multifunktionelt, fleksibelt og effektivt 

Her er stor variation i træningsmulighederne for styrke, 
cardio og udholdenhed. Løsningen fremmer fysiske, sociale, 
kognitive og kreative kompetencer, der er af afgørende 
betydning for trivsel, samfundsøkonomi og dannelsen af 
fremtidens borgere. 

De grundlæggende øvelser i crosstræningen er de samme 
uanset alder og fysiske form, men ved at ændre 
belastningen og intensiteten kan de tilpasses den enkelte 
brugers behov og færdigheder.  
 
Belægninger i gummi giver et behageligt og slidstærkt 
underlag til øvelser og letter adgangen for gangbesværede.  



Fællesskaber 

Tilgængeligt for alle På tværs af generationer 

Styrke 

Innovative designs 

Udholdenhed 



Produkter til 

Fitnesspladsen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 Magnetic Bells FAZ102 

2 Suspension Trainer FAZ101 

3 Combi 2 Pro FSW102 

4 Armcykel FAZ511 

5 City Motionscykler FAZ501 

6 Informationsskilt M214 

7 Dip Bench FSW202 

8 Steps FAZ301, FAZ302, FAZ303, FAZ304 

9 Ophold KPL204 & PAR1006 

9 
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1. Magnetic bells 
FAZ102 
 

Vægttræning            

m/innovativt bremsesystem 
 
Denne station tilbyder sikker udendørs 
vægttræning ved hjælp af et nyt og 
innovativt bremsesystem.  
 
De tre vægte kan bevæge sig frit op og ned 
ad den vertikale stang, som indeholder et 
magnetisk bremsesystem. Dette system giver 
en kontrolleret modstand og forhindrer 
samtidigt at vægtene tabes med høj kraft. En 
let, medium og tung vægt gør det muligt for 
brugere med forskellige styrkeniveauer at 
træne ved denne station.  
3 rør i aluminium med stålkerne for 
dynamisk modstand. Base i gummi sørger for 
et blødt og roligt stop.  
 
Det magnetiske system giver mere modstand 
når man bevæger dem hurtigt, på den måde 
kan man skalere sin træning efter egne evner 

 

Skilte med 

træningsvejledning og 

QR-kode til digital 

platform: 

 

 
- Viser sværhedsgrad, 

hvordan øvelsen 
udføres og hvilke 
muskelgrupper der 
styrkes. 

- Scannes med 
smartphone  

- Gratis Kompan fitness 
App støtter og 
vejleder til træning i 
det fri 
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2. Suspension Trainer 
FAZ101 

 

Smidighed, styrke & 

balance 
 
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. 

https://www.youtube.com/watch?v=TkP3541x9E8


4. Håndcykel 
FAZ511 
 

Inkluderende og innovativ 
 
Armcyklen er meget alsidig i brug og tilbyder en 
effektiv cardio træning af overkroppen for alle. 
 
Armcyklen er designet til at være inkluderende, 
og kan bruges siddende, stående eller fra 
kørestol.  
 
Den innovative, selvdrevne elektriske motor 
(Patent pending) tilpasser automatisk 
modstanden, afhængigt af pedalhastigheden. 
Modstanden virker i begge retninger, så 
brugerne kan skifte mellem at trykke og trække, 
og på denne måde aktiveres alle overkroppens 
muskelgrupper.  
 
Brugere kan også vælge manuelt at ændre 
modstandsniveauet via en Bluetooth-tilsluttet 
KOMPAN Cardio-app. 

165 cm 195 cm 

Mobilholder 

3 forskellige positioner og 2 siddehøjder 

https://www.youtube.com/watch?v=Vkm7p3eM4-I


5. City Motionscykel m/ touch skærm 
FAZ502 
 

Motor der skaber modstand 

 
Sports Motionscyklen er designet til intensive 
træningssessioner. Stellets form og den smalle 
saddel optimerer ergonomien ved en 
foroverbøjet siddestilling, så man kan træde løs i 
pedalerne som på en racercykel. Sadlen kan 
indstilles i 13 højdetrin, hvilket passer til brugere 
fra 150 cm til 205 cm.  
 
For at motivere brugerne til at nå deres 
træningsmål har denne version af cyklen en 7" 
LCD berøringsfølsom skærm. Hold styr på 
hastighed, afstand, kadence, watt, 
kalorieforbrænding og den kørte tid.  
 
Den innovative selvdrevne elektriske motor 
(venter på patent)  skaber modstand der 
imiterer en landevejscykel. Modstande tilpasses 
automatisk efter den hastighed man træder i 
pedalerne. Brugerne kan mauelt ændre 
modstanden på skærmen eller igennem 
Bluetooth forbindelse på KOMPAN’s Cardio App. 
 

Touchskærm, Fri App & Feedback fra brugere og data til kunder 
 

Se nedentående video - Touchskærm 

Motor 

Gear 

Kontrol box 

Modstandsenhed 

- Selvstyrende 
- Justerbar 
- Virtuel svinghjul 
- Automatisk drev 
- Manuel gear 
- 26-750 watt 

 
 

 

 
 

BLE connectivity 
(Bluetooth Low Energy) 

Bike App  

https://www.youtube.com/watch?v=rGdAOp1pEwc
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3. Calisthetics Kombi 2 
FSW102 
 

Multifunktionelt 
 
Træningsstationen er en pladseffektiv 
kombination af vigtigt calisthenics 
træningsudstyr med en pull-up barre, 
vandret stige, push-up barre og skråbænk.  
Pull Up barren er lavet af massivt stål og 
har en diameter på ø32 mm. En ideel 
størrelse for både mænd og kvinder for at 
få et godt greb. Når stangen hænger i en 
højde af 233 cm, vil alle være i stand til at 
hænge frit og bruge stangen til Pull Ups. 
Bænken danner rammerne for perfekt 
træning af core- og lænderygsmusklerne 
ved at udføre øvelser som benhævninger 
og sit-ups. 
 

6. Informationstavle 
M214 
 

Træningsskema, 
logo, links 
 
Denne tosidede 
informationstavle er altid 
skræddersyet til det 
tilhørende træningsområde. 
For eksempel kan tavlen 
indeholde logoer, 
træningsskemaer eller links til 
lokale aktører. 
Alle tekster og billeder er 
printet under en 6mm plade 
af polykarbonat hvilket gør 
den modstandsdygtig over for 
hærværk. 

7. Dip Bench 
FSW202 
 

Overkrop, styrke 
 
Ideelt redskab til at styrke 
bryst-, skulder- og 
armmusklerne. Rundede 
hjørner gør det sikkert og 
enkelt for alle at prøve 
øvelser, hvor de prøver at 
svinge benene hen over 
stangen. 



8. Steps i forskellige højder 
FSW301, FSW302, FSW303, FSW304 

 

Balance & adræthed 
 
Step er et af de mest simple og alsidige træningsredskaber 
overhovedet. Mængden af øvelser der kan laves på dette 
redskab er lang, lige fra step ups til plyometriske hop.  
 
Regelmæssig træning vil give både øget cardio samt 
muskulær udholdende. Ved at inddrage både over- og 
underkropsbevægelser vil brugeren kunne forbedre  
sin balance og adræthed. 
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- Få inspiration og guides til 
træning 

- Få idéer til din træning 

- Lav dit eget træningsprogram 

- Gem dine aktiviteter og følg dine 
fremskridt 

- Del din træning med andre 
brugere og lav konkurrencer 

- Download fra App Store eller 
Google Play 

Eksempel på videoguide på YouTube 

Gratis Kompan fitness App støtter 

og vejleder til træning i det fri 
 
KOMPAN Outdoor Fitness er en gratis brugervenlig app, der hjælper folk 
med at træne i det fri 
Den nye KOMPAN Outdoor Fitness app er her for at hjælpe dig med at 
komme i gang og fungere som en digital personlig træner. 
Specielt designet til brugere af udendørs fitness har appen ingen 
påkrævet tilmelding, så det er muligt hurtigt at komme i gang på stedet. 
Den har en enkel og brugervenlig opbygning, der gør det nemt at finde 
øvelser, videoer og træningsprogrammer til forskellige behov og mål. 

 

Falsled 
Strandpark 

https://www.youtube.com/watch?v=h2DzaE9UOEA
https://www.youtube.com/watch?v=arPUjUx2kj0
https://invis.io/F5PGSE9TNPS
https://invis.io/F5PGSE9TNPS
https://invis.io/F5PGSE9TNPS
https://invis.io/F5PGSE9TNPS
https://invis.io/F5PGSE9TNPS


Optimal stødabsorbering for sikkerhed 

FLEXOTOP™ er stødabsorberende og mindsker risikoen for 
alvorlige skader, samtidig med at det er behagelig at gå på. 
Denne form for underlag gør også legepladsen mere 
tilgængelig for børn og voksne med funktionsnedsættelse. 
 

Vedligeholdelsesfri belægning 

FLEXOTOP™ er slidstærkt, behøver ikke påfyldninger og er 
praktisk talt vedligeholdelsesfrit. Ingen samlinger eller fuger, 
hvor der kan samle sig skidt, og det gode dræn sikrer en 
hurtigt tørrende overflade. 
 

Underlaget som en del af legen og aktiviteterne 

Et faldunderlag med kreative muligheder, hvor du kan sætte 
et personligt præg. Leg med farver og mønstre - selv 3D 
effekter er mulige. 
 
FLEXOTOP™ er testet og godkendt i henhold til standarden 
EN1177. 

Flexotop™ - Helstøbt gummibelægning 
Et sikker og dekorativt faldunderlag 

15 mm EPDM Toplag 

Lag af genbrug – efter faldhøjde  

Stabilgrus - bundopbygning 
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LEGEPLADSEN 
Et skønt samlingssted for lokalsamfundet og besøgende, hvor 

bæredygtige materialer og høj legeværdi er i højsædet. 

 

Det store grønne område får helt nye legefaciliteter som vil være 
attraktive for børn og besøgende i byen. 
 
Området bliver et oplagt udflugtsmål for oplandet og et 
mødested for byen, centralt placeret mellem den ældre bydel og 
den nye.  
 
Legepladsen vil inspirere og motivere til leg, fællesskab og 
bevægelse, og give plads til at udforske, udfolde og udvikle sig. 



Naturskøn legeplads for alle 

Legepladsen falder flot ind i området med smukke 
legeredskaber i organisk FSC robinietræ.  
Området er attraktivt for børn og familier, som vil komme 
til området for at være sammen og lege i det naturskønne 
område centralt placeret mellem de nye boligområder og 
den ældre del af Holmstrup By. 

Med zoneinddeling af pladsen med aldersvarende leg for 
både store og små giver plads til at her kan lege mange 
børn uden at de indtager hinandens rum. Dette giver større 
harmoni og færre konflikter til følge. 

Aktiv og Social 

Store børns leg 

6 - 12 år 
Fordybelse og nærvær 

Små børns leg 

0,5 - 8 år Mødested 

Fælles balanceleg 

Ophold 

Legepladsen idag 



Nye venner og stærkt fællesskab i 
byen – leg bringer børn sammen 
For områdets store børn er der masser af høj aktivitet, med 
motoriske udfordringer, gynger og karusseller.  

Det store to-tårns anlæg giver plads til leg både i højden og 
nede ved jorden. Fra jorden kan man klatre op i det højeste 
tårn via klatrevæggen og enten suse ned ad den snoede 
rutsjebane eller vælge vejen over netbroen til tårnet med den 
sjove curly-climber eller den lige rutsjebanen. Herfra finder 
man vej til balancebanen, ”Jorden er giftig” og så ellers op 
igen enten af trappen eller forfra ad klatrevæggen 

Redskaberne inviterer til social leg og bringer børn sammen på 
en sjov og positiv måde. 



Rolleleg og kreativitet 

I småbørnenes oase har vi skabt en skøn ramme til rolleleg 
og kreativitet omkring sandoasen, hvor børnene ivrigt 
eksperimenterer med flytning af sand, kreative sandkager og 
handel med samme. 

Vippedyrene er en hyggelig og tryg leg, hvor børnene kan 
ride afsted på de søde dyr og snakke om naturen og alle de 
eventyr de møder på deres vej. 

På hængekøjerne er der plads til at trække sig tilbage fra 
legen og bare nyde naturen og lydene fra fugle og legende 
børn. Måske tage en lille lur sammen med mor og far. 



Tryghed for børn og voksne 

Medbord/bænkesæt dannet et centralt 
opholdsområde, hvor fra der er et godt overblik over 
hele legepladsen. 

Den centrale placering skaber tryghed for børnene ved 
at de hele tiden har mulighed for at se mor og far – og 
på sammen måde for de voksne, at de kan sidde ét sted 
med overblik over hele området. 



Holmstrups nye legeplads med dejlig stemning i naturskønne omgivelser 



Kreativitet Fællesskab 

Sjovt 

Kvalitet 

Udfordrende Samarbejde 



Produkter til 

Legepladsen 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 Troldmandens fæstning NRO2010 

2 Dobbelt gynge NRO907 

3 Karrusel NRO120 

4 Balanceleg NRO803 & NRO209 

5 Sandhus oase NRO528 

6 Vippedyr NRO118 & NRO115 

7 Babygynge NRO902 

8 Hængekøjer NRO815 

9 Bord-bænkesæt NAT203 



1. Robinie legestruktur  - Troldmandens fæstning 
NRO2010 FSC 

 

Fysisk udfordrende med mange 

aktiviteter 
 
Stor legeværdi og Wow-effekt i denne store, aktivitetsrige og 
stimulerende legestruktur. 

 
Troldmandens fæstning er en legeenhed bestående af to tårne. 
De to platforme tilgås via trappen, den skrå klatrevæg eller 
rebstigen.  
Herfra kan man suse ned ad rutsjebanen eller den snoede stang, 
eller man kan krydse rebbroen til den anden side.  
Hvis man trænger til et hvil, kan man tage det på den lille 
hængekøje. 
 
Social og inkluderende  

- Stor kapacitet – mange kan lege sammen samt mange 
adgange 

- Leg på og under platformene. 
 

Kvalitet 

- Alt træ er robinietræ med 15 års garanti 
- Alle kanter er afrundede og slæbet, så det er blødt og 

rart at røre ved og kravle/klatre på. 
 

H: 534 cm  
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Højt tårn 

- Udsigt over pladsen 
- Mulighed for at blive set 
- Sprogstimulerende  

 
 
 

Høj snoede stang 

 - Træner styrke, balance, 
rumlig bevidsthed og 
knogletæthed. 

 - Højt fæstningspunkt 
giver god adgang. 

 

Lang og alm. rutsjebane 

- Træner styrke, balance 
og rumlig bevidsthed. 

- Vente på tur. 
 
 

Disk 

- Træner finmotorik, samarbejde 
og kognitiv udvikling. 

- God plads til flere børn – leg 
inden- og udenfor strukturen 

Klatrevæg 

- Klatre og krydskoordinering. 
- Stimulerer krydsbevægelser 

og koordination. 
 

Klatrenet 

- Klatre og 
krydskoordination. 

- Stimulerer 
krydsbevægelser  

 
 

Mange udfordrende og stimulerende aktiviteter med stor variation 

giver mere aktivitet, leg og læring 

Netbro 

- Stimulerer koordination ved 
krydsbevægelser og det sociale 
samspil. 
 

 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

8 

Skråplade m/klatregreb 

- Skråpladen giver mange 
adgangsmuligheder til legen på 
det store legesystem. 

- Styrker armmuskulaturen. 
 

Hængekøje 

- Til samtale og nærvær 
- Tag en lille pause og 

fortsæt med at være en 
del af legen. 

 

 

 9 

10 

7 

2 

2 

1 

5 

8 

4 

3 

10 

6 

Huler 

- Plads til stille leg og 
afskærmet leg. 

- Rolle- og gemmeleg. 

 

 

 

7 

10 

9 

10 



2. Robinia gyngestativ m/fuglerede og 2 gyngesæder 
NRO907 FSC 

 

Samarbejde, empati og sprog 
 
2 x 2,5 meter høj gyngestativ i robinia – et med 2 sæder og et med 
fuglerede med 2 punkts ophæng - giver gode rammer for at være 
sammen i en aktivitet. 

De to gyngestativer der består af henholdsvis 2 stk. gyngesæder 
med blød PUR-overflade, som giver en god gyngeoplevelse, samt en 
fuglerede med nye rebsamlinger til gavn for sikkerheden på 
legepladsen. 

Her kan børn mødes og gynge sammen, hvilket styrker deres 
samarbejdsevner, empati og sprog.  

 

Støddæmperens yderste lag er lavet i 
TPE (termoplastisk gummi) 
 
Den indvendige ramme er udført i 
Polypropylene (PP) 

VIDEN OM LEG 
 
Gyngeleg på legepladsen 
 
Gynger er en populær aktivitet, som stimulerer det 
vestibulære system, balancen og styrker rumsansen. 

Undersøgelser viser at gynger er en af skoleelevers 
favoritter i skolegården. 

Gynger er fleksible og tilbyder fælles og individuelle lege 
samt konkurrencer. 

3. Karrusel med sæder 
NRO120 FSC 
 

Samarbejde og balance 
 
Børn har brug for den svimlende 
følelse, man får af at snurre rundt, 
rutsje og gynge. Det modner og 
udvikler børnenes centralnervesystem. 
Og det bedste er, at børnene elsker 
det! 
 
Karussellen er designet med henblik på 
at voksne og børn kan lege sammen 
ved at skubbe eller trække den i gang 
og enten stå eller sidde ned på turen. 



4. Balancepæle 
NRO209 FSC 

 

Jorden er giftig 
 
Disse træstubbe kan enten 
bruges til at gå balancegang, 
sidde og få et lille hvil eller som 
en del af en forhindringsbane. 
Leg jorden er giftig med 
vennerne. 

 

4. Trippel balancebomme 
NRO803 FSC 

 

Koordination 
 
Børnene kan på dette redskab enten 
konkurrere mod hinanden eller øve 
sig alene. På denne parkour 
balancebane øger børnene deres 
koordinations- og balanceevner.  

6. Vippedyr -  Insekter 
NRO118 Bi FSC 
NRO115 Snegl FSC 
 

Fantasi & kreativitet 
 

Vippedyr er blevet helt uundværlige på 
legepladsen og opfordre børn til at slippe 
deres kreativitet løs, når de vipper derudaf.  
 
Ved at placere to vippedyr ved siden af 
hinanden kan de små børn more sig enten 
alene eller sammen med venner og udvikler 
derved deres sociale færdigheder. Når et 
barn vipper, udvikler de balancen og 
rumfornemmelsen – og samtidig styrker det 
koncentrationsevnen. 
 
Vores Robinia vippedyr er håndlavede i 
robinietræ i højeste kvalitet og fremstillet til 
at kunne modstå vind, vejr og intensiv brug.  

7. Babysædegynge 
NRO902 FSC 

 

Balance 
 
Babygyngesædets udformning giver 
en tryg og sikker gyngetur for de 
yngste børn på legepladsen. 
Gyngelegen træner børnenes balance 
og rumfornemmelse samtidig med at 
deres core muskulatur styrkes. 



5. Oase sandværk med kran 
NRO528 FSC 
 

Eksperimenterende sandleg 

 
Den fine hytte på stolper med en sandkran, disk, borde, 
sæder og en stor udendørs legeveranda, er et sted hvor 
børn kan lege og interagere i timevis. Selv de helt små børn 
kan fordybe sig i fantasifuld og udforskende leg i meget 
lang tid.  
 
Gennem gavlen på huset er der en indgang ved en skrå 
rampe, der leder ind til huset med små borde ved vinduet 
og en stor disk. På den ene side af verandaen er den 
multifunktionelle sandkran placeret i hjørnet. Den 
lettilgængelige spand på kranen kan fyldes med sand, og 
når den løftes, kan kranen drejes ved at bruge det runde 
håndtag fra platformen. 

 
 

Sandbord med sandrør 

Skrå rampe 

Sandmølle 

Sandkran 

Plateau 



Ophold 
NAT203 Parkbord med 2 bænke 
FSC 100% Hårdttræ 

 

Pauser og madpakketid 
 
Et super fint sæt i hårdttræ, som passer perfekt til 
legepladsen.  
Her kan man tage en pause efter mange timers leg, 
spise den medbragte madpakke eller drikke 
eftermiddagskaffen. 

Hængekøjer 
NRO815 FSC 

 

Hvil, hygge og samvær 
 
Hængekøjer på legepladsen skaber rum 
til at trække sig tilbage fra den aktive leg.  
Børnene kan ligge og kigge på skyernes 
foranderlige vandren hen over himlen 
eller tage en gyngetur i køjen sammen 
med vennerne. 



Givskud Zoo 

 

København Zoologisk Have 

 

Produktlinje: Organisk Robinia 

 

Håndværket 

 

100% robinietræ 
Ved vores løsninger anvender vi 100 % robinietræ af nøje udvalgt 
kernetræ – det giver en flot og langtidsholdbar legeplads. 
 
Organiske former for unik legeværdi 
De natulige former og overflader stimulere de taktile sanser – samt 
bidrager til fantasi og rolleleg.  
 
Naturlige og bæredygige materialer  
Vores robinietræ er karakteriseret ved høj styrke og holdbarhed. 
Træet er miljøvenligt og har et højt indhold af naturligt 
forekommende imprægnering bl.a. garvesyre. Fås FSC-mærket. 

Skjernåskolen 

 

https://youtu.be/OpkwK83ISjI
https://youtu.be/JeOAUI66V5I
https://youtu.be/JeOAUI66V5I
https://www.youtube.com/watch?v=imtSRLFyiKk
https://www.youtube.com/watch?v=imtSRLFyiKk
https://youtu.be/OpkwK83ISjI


Kompan Robinie – Bæredygtigt træ 
 
Robinietræet er en af de bedste og mest bæredygtige træsorter; 
det er stærkt og gror hurtigt og er dermed det perfekte valg til 
vores produkter i træ.  
Vores robinietræ kommer fra kontrollerede og bæredygtige 
plantager og naturskove i EU.  
  
Vi er meget passionerede omkring vores robinietræ.  
Det er smukt og med sin styrke, holdbarhed og fleksibilitet, helt 
ideelt til at bygge naturlige legepladser. 
 
Hvad angår holdbarhed, er robinie den eneste tempererede 
træsort, der ligger i eliteklassen med de tropiske træsorter. I 
jordkontakt er robinie ganske enkelt nummer ét i verden, træet 
klarer sig nemt i 40 år og nogle gange længere. Robinietræet 
udkonkurrerer tropiske træsorter og trykimprægneret træ, både 
under og over jord. 
 
Robinietræ er miljøvenligt og har et højt indhold af naturligt 
forekommende imprægnering, som gør at det ikke er nødvendigt 
at behandle for råd på nogen måde. Træets høje kerneandel og 
tætte struktur gør det meget modstandsdygtigt over for vind og 
vejr, og det er afgørende for os i KOMPAN. 

 



Copyright KOMPAN. Kopiering eller videregivelse af tegning eller 
løsninger må ikke ske uden forudgående samtykke fra KOMPAN 

Bilagsliste 

• Tilbud Q56474 Legeplads 

• Tilbud Q56467 Fitness 

• Garanti- og forretningsbetingelser 

Anders Sigvardt 

Email: AndSig@kompan.com 

Tlf: 22 10 02 26 

Projektansvarlig og konsulent 

Kontakt 



WOW – Design som tiltrækker og 

motiverer 
Vi udvikler og designer løsninger, som begejstrer, skaber forventninger 
og pirrer børn, unge og voksnes nysgerrighed, fantasi og instinktive 
behov oplevelser. 
Et design som inspirerer og tiltrækker, er en forudsætning for 
motiverede brugere. 

STAY – Produkter du vender tilbage til 
Vores lege- og aktivitetsredskaber er af højeste kvalitet og med en høj 
lege- og funktionsværdi. Sjove, udfordrende og stimulerende 
redskaber giver brugerne lyst til at blive længere og komme igen.  
Værdien for brugerne og kvaliteten af materialerne gør, at løsningen 
holder over tid. 
 

DEVELOP  - Detaljer der fremmer 

udvikling 
Alle vores redskaber er udviklet på baggrund af forskning og 
brugerinddragelse, for at skabe glæde og begejstring samt fremme 
den almene kompetenceudvikling. En løsning som fremmer fysiske, 
sociale, kognitive og kreative kompetencer, er af afgørende betydning 
for trivsel, samfundsøkonomi og dannelsen af fremtidens borgere.  
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