
Sandkasse Type 600001 

Vers. 2.0

Sa
nd

ka
ss

e 
   1

Ty
pe

 6
00

00
1 

Sandkassesider
Fremstillet af FSC mærket 
hårdt træ. Meget slidstærkt og 
har et naturligt højt indhold af 
olier. 10 års garanti mod råd 
og svamp.

Stolpe af cedertræ
Med naturligt højt 
indhold af olier. 
10 års garanti mod 
råd og svamp.

• Skaber udvikling gennem leg • Fleksibel modul opbygning, kan senere ændres og udbygges  

• Fantasien slippes løs • Vedligeholdelsesfri, 10 års garanti mod råd og svamp

• Sociale færdigheder styrkes • Fremstillet af hårdt træ med  
        naturligt højt indhold af olier 
 

Nature 



Type 600001 
Mål i cm: L 226 - B 197 - H 30
Højde: 30 cm
Aldersgruppe:  fra 1 år

Tekniske
informationer

Produktmål

HCL

1-6 3 H30 cm 1-8 L 226 - B 197 - H 30x 1

Areal behov
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226 cm
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Ekstra udstyr

Sidepanel
Type 630160

Eksempel:
Din sandkasse kan også 
udbygges med aktiviteter. 

Bord/Bænke
Type 630170

Sandmølle
Type 630175

Køkken
Type 630173

Guldgravervask
Type 630174

Sandkassebord
Type 600011

Sandkassegulv
Type 630010

Sandkasseside - 108 cm
Type 633010

Stolpe - 60 cm
Type 633010
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Ekstra udstyr

Modul opbygning
Byg din helt egen sandkasse - stor 
eller lille med moduler á 108 cm.
Kan senere ændres og udvides.

Eksempel:

Din sandkasse kan også 
udbygges efter individuel 
behov. Her er vist eksempler 
på sandkasser med 
hendholdsvis 12 og 8 sider.

Eksempel på udvidelse
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A t lege i naturen er måske den bedste stimulation af fysik, fantasi og socialt 
       samvær, man kan give børn som alternativ til stillesiddende lege. 
 Derfor har naturen været inspirationen til udviklingen af design og 
aktiviteter i det helt nye Adventure legemiljø, der er skabt til at udfordre og stimulere 
børn på alle niveauer – og ikke mindst at bruge fantasien og lege eventyr.

Masser af legeværdi
Mange aktiviteter rummer masser af muligheder for motorisk og social udfordring – og et 
design der appellerer til brug af fantasien. 

Modulopbygning udnytter legepladsen optimalt
De 3-kantede gulvelementer, de 6-kantede stolper og de modulbyggede  legeaktiviteter 
giver alle muligheder for at konstruere et legemiljø, der er skræddersyet til form og 
pladsforhold på den enkelte legeplads. Man kan vælge en basismodel og fleksibelt vælge 
de  legeaktiviteter man ønsker – og der er også mulighed at starte med et mindre miljø og 
bygge ud senere. 

Miljøvenlige materialer i høj kvalitet med 
minimal vedligeholdelse giver god økonomi 
Adventure er bygget af FSC mærket  
mandioquiera- og cedertræ samt vedligehold-
elsesfrit polyethylen.
Alle materialer er valgt på grund af den 
høje kvalitet og lange holdbarhed med 
minimal vedligeholdelse - 
under alle vejrforhold. 

Naturligt design der passer til 
alle omgivelser 
Naturlige farver og naturens 
materialer er anvendt i et 
spændende  og utraditionelt 
design, der falder i 
med omgivelserne langt 
de fleste steder. 

  Naturen gi’r inspirationen
 – børnene får eventyret... 

Ekstra udstyr
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Miljøvenlig kvalitet og sikre løsninger
i vedligeholdelsesfrie materialer...

Stolper og overliggere
Alle stolper er fremstil-
let af canadisk cedertræ 
( FSC ) med et naturligt 
højt indhold af olier. 10 års 
garanti mod råd og svamp. 
Vedligeholdelsesfrit. God 
træolie kan påføres efter 
behov, hvis den naturlige 
farve ønskes bevaret.

Polyethylen
Alle PoLedon plader og 
tunnelrør er fremstillet af 
miljøvenlig polyethylen (PE). 
Fordele: Ingen vedligehol-
delse - giftfrit materiale - 100 
% genanvendelig - ridser og 
skrammer nedsætter ikke 
produktets styrke eller leve-
tid.  Alle PoLedonplader er 
UV stabiliserede og der gives 
5 års garanti mod væsentlig 
nedfalmning. 10 års garanti 
på materialer- og produk-
tionsfejl.

Brudsikkert tov
Alt tovværk leveres med 
hærværkssikret stålindlæg. 
Tovet har en brudstyrke på 
4500 kg.

Kunststof dele
Alle samlinger / holdere til 
tov, møtrikskjulere, fod-
hvilere etc. er fremstillet i 
slagfast nylon.  Nylonen kan 
tåle et temperaturudsving fra 
-40˚C til + 110˚C.

Gulve og 
sideafskærmninger
Alle gulve og sideafskærm-
ninger m.m. er fremstillet af 
mandioquiera træ, der er 
meget slidstærkt og har 
et naturligt højt indhold af 
olier. 10 års garanti mod 
råd og svamp.  Vedlige-
holdelsesfrit. God træolie 
påføres efter behov, hvis 
den naturlige farve ønskes 
bevaret.

TÜV
Adventure legemiljøet er 
kontrolleret og god-
kendt efter de sidste nye 
normer i den europæiske 
standard EN 1176 af TÜV. 

Ingen revner
Vores plader af polyethylen 
kan ikke splintre, og alle sam-
linger er lavet uden spræk-
ker. Fingre, tøj og snore kan 
således ikke blive revet eller 
komme i klemme.  

Ingen skarpe kanter
Alle kanter er afrundede 
og alle møtrikker er skjult 
af møtrikskjulere.

FSC
Der anvendes kun 
mandioquiera og ceder-
træ med FSC cerfikater.

PAK test
Alle kunststoffer er testet 
fri for tungmetaller af TÜV.


