LEGEPLADS

Indhold
Legeværdi, sikkerhed, fleksibilitet, udfordring, livsglæde og fantasi - Nøgleord i
fokus hos Indu.
Grønne områder og legepladser er vores
hjemmebane med børn i centrum for optimale løsninger.
En gyldig sikkerhedsrapport kræver underskrift af en legepladsinspektør. En legepladsinspektør bør dokumenterer sin lovlighed.
Uddannelsen af en inspektør er eksamineret
med certifikat.
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ETABLERING

KVALITET

SIKKERHED

Det er vigtigt, at man gør sig
grundige overvejelser, inden man
beslutter sig for det endelige
projekt. Til støtte for beslutningen
tilbyder Indu, at udarbejde skitser,
tegninger og ansøge byggetilladelse, som tilsammen bidrager til
at illustrere størrelse og pladsforhold i forhold til de kvadratmeter,
som er afsat.

Indu udvælger omhyggeligt og
manuelt det træ, som anvendes i
produktionen af legeredskaber.
Træet trykimprægneres, hvilket
bidrager væsentligt til træets
levetid. Trygimprægneringen sker
uden anvendelse af kemikalier.
Metoden er med succes benyttet gennem de seneste 10 år og
udvikles løbende.

Fælles for alle produkter gælder
det, at de er produceret efter
DS/EN 1176, 1-7 og er godkendte
af TÜV. De meget individuelle
og tilpasningsvenlige elementer
i produktserien Adventure gør, at
disse desuden har en certificering
af Dansk Standard.

Legepladsinspektør

Oliebehandling

Indu har personale, som har
gennemgået uddannelsen som legepladsinspektør, hvilket sikrer, at
alle gældende krav for etablering
af en sikkerhedsmæssig optimal
løsning er indfriet.

Begræns ulykker

Et barn kan falde og ramme underlaget med hovedet først. Det
er vigtigt med korrekt etableret
faldunderlag for dermed at undgå
hjernerystelse eller kraniebrud.

Leveringstid

Indu tilstræber at leverer indenfor
3 uger efter modtagelse af ordren.

Før træet forlader produktionen
behandles det med olie. Det sker
mens træet har den rette fugtighed. Effekten er dermed optimal.

Ingen kontakt med jord

Jordforbindelse kan være godt
at have, men det gælder ikke for
træ. Derfor monterer Indu ALLE
sine legeredskaber på varmtgalvaniserede stolpefødder af stål.

Montering

For sikring af at legeredskaberne
får optimal funktionalitet, er det
Indu’s egne montører, som installerer produkterne i Danmark.

Certifikat

Med hver levering medfølger et
certifikat, en vedligeholdelsesplan
samt vore garantiforpligtelser.
Indu yder op til 10 års garanti på
legeredskaber.

Miljø

Udover stor vægt på børnenes
sikkerhed under leg på legepladsen, så lægger Indu’s Adventure
produktserie vægt på hensynet til
miljøet.
Især på steder, hvor børn leger,
er det vigtigt at være opmærksom. Adventureserien er ideel til
brug i særligt følsomt miljø, da vi
til disse produkter udelukkende
anvender træ behandlet uden
kemikalier.
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Sandkassen
Indu leverer løsninger, som kan kombineres efter
behov.
Den rette sammensætning af produkter og tilpasning
af disse til det bestående miljø, er som oftest afgørende for den gode oplevelse, som alle håber at børnene
får med nye legeredskaber.
Sandkassen, opbevaringskassen til udstyr, legehuset,
bordet, bænken og køretøjer til børnene. Tilsammen
et legerum, som bidrager til at skabe trivsel.
Hos Indu kan du frit afbenytte vore konsulenter. De
har alle mange års erfaring i sammensætning af produkter, som bidrager positivt til et godt projekt.
En sandkasse kan udføres i utallige variationer.
Sandkassen, som er illustreret på side 5, består af
15x30 cm. vandretliggende lærkesvæller, adskilt af
ø14 cm. stolper i PE/PP plast, med “låg” i 21 mm.
vandfast birkekrydsfinér. Den er 4m i diameter.

Kreativ
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Legehus
Indu tilbyder flere typer legehuse.
Rustikke materialer i høj kvalitet - Det passer ind rigtig
mange steder.
Eksempel:
Tag udført i vandfast 12 mm. plade - leveret med
påsvejset pap, tagrejsning 30 grader. Højde 190 cm.,
bredde 210 cm. og længde 230 cm.
Indvendige mål: Sidehøjde 130 cm., kiphøjde 175
cm., bredde 165 cm. og længde 145 cm.
Opbevaringskasse til sandkasse-ting, udført i kraftige
materialer. Vandfast låg. Kan monteres med hjul.
Legehuset som på billede side 7:
Længde inklusive veranda. 2,44 meter
Bredde 1,47 m. - Højde 1,70 m.
Legehuset leveres uden dør.

Nysgerrig
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Redegynge
Gynger udføres og tilbydes i mange varianter.
Fælles for Indu’s gynger gælder, at de er ”Tappet”
sammen. Det betyder en optimal stabil ramme. De
kraftige top-beslag i rustfri stål minimere vedligehold,
og gør gyngen sikker. Alt tovværk er udført i Taifun
- Stålwire beklædt med tovværk.
For redegyngen gælder det, at barnet gennem den
motoriske leg oplever en udfordring af samarbejdet
i musklerne. Alt efter børns udviklingsstadie, kan de
selv vælge en udfordring, som giver en god oplevelse. Børn får derved en oplevelse af at lykkes.
Der kan leges alene eller flere sammen.
Alene kan børn udfordre sig selv, og sammen kan
gruppen udfordre hinanden, lære at vente på tur samt
konkurrere med/mod hinanden.
• Flere børn kan gynge i den samme gynge.
• Et barn kan igangsætte et andet barn på gyngen.
• Børn kan springe af gyngen i fart.
• Gyngen kan dreje børn rundt.
• I gyngen kan man ligge og kigge op i himlen og træerne, mens man gynger.

Energi
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Kombi-gynge
Indu producerer gynger i mange varianter.
Fælles for alle Indu’s gynger gælder, at de er ”Tappet”
sammen. Det betyder en optimal stabil ramme. De
kraftige top-beslag i rustfri stål minimere vedligehold,
og gør gyngen sikker. Alt tovværk er udført i Taifun
- Stålwire beklædt med tovværk.
Gyngestativet ”Mini” side 11 er udført i cylinderdrejede stolper, diameteren på den kraftige overligger
er 16 cm. og benene er 14 cm. Stativet er monteret
med 2 stk. dækgynger samt en storkerede. Der kan
tilvælges andre gyngetyper, om ønsket. Legeredskabet står på metal-stolpesko
Dimensioner Højde: 220 cm. Bredde: 665 cm.
Faldunderlag: 700 x 750 cm.

Balance

Det er godt at udfordre børn med balanceopgaver.
Børn træner sin grovmotorik, når de leger på eksempelvis rullebjælken. Balancen trænes, når et barn går
eller står på bjælken, og taifuntovet benyttes som
støtte. Når man går med fødderne rettet fremad og
krydser henholdsvis arme og ben, da trænes krydsbevægelse. Børn udfordres på musklernes samarbejde,
hvilket støtter evnen til koordination.

Balance
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Tårn
Når børn bringes i højden, åbner der sig gode muligheder for leg og udfordring.
Indu’s tårn kan monteres med sidemoduler efter
ønske og behov. Eksempelvis:
Rutchebane, købmandsdisk, brandmandsstang, neteller trærampe, ribbe, klatreplade, tag, trappe med
sideafskærmning.
Minitårn 4-kantet m/tag. Grundplan 140 x 140 cm.
Indeholder 2 plan, stuen samt 1. etage.
Gulvhøjde 1. etage 135 cm., der er ingen gulv i stuen.
Totalhøjde inklusiv tag 325 cm.
Tårnet kan opbygges med sidemoduler og kan sammenbygges med andre redskaber.

Vippe

Ved etablering af en vippe er det specielt vigtigt, at
overveje de sikkerhedsmæssige elementer før anskaffelse. Indu anvender et specielt vippekonsol, som
kører på kuglelejer og hvor ”nedstigningen” dæppes
væsentligt. Det begrænser risikoen for, at børnene
falder af vippen. Sker det alligevel, da skal faldunderlaget være konstrureret korrekt for at undgå skader.

Vippe
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Kombination
Et tårn byder på mange kombinationsmuligheder med
andre redskaber. Moduler efter ønske og behov.
Armgang, rutchebane, klatreplade, brandmandsstang, klatrenet m.fl.
Indu’s legeredskaber er sammensat af produkter i
høj kvalitet. Det er nødvendigt, når redskaberne skal
holde i mere end en enkelt sæson. Indu anvender
gennem-afprøvede, stærkt og rubust tilbehør.

Sansebrug ved armgang

Børn træner sin grovmotorik, når de går armgang.
Man skifter brug af højre og venstre side hvilket
stimulerer krydsbevægelse. Børns koordination udfordres gennem musklernes samarbejde. Synsmæssigt koordinerer børn bevægelsen i redskabet. Der
kan leges alene eller flere sammen. Alene kan man
udfordre sig selv, og sammen kan en gruppe udfordre
hinanden, lære at vente på tur samt konkurrere med
og mod hinanden. Flere børn kan passere, kravle
forbi og henover hinanden på armgangen. Barnet kan
gynge, hænge og hæve sig op i redskabet.
Flere elementer er igang. Kraftoverførsel, vægtoverføring, vægt på armene.

Rustfri stål
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Udfordring
Udfordring 6-kant udført i cylinderdrejede stolper.
Legeredskabet står på galvaniserede metalstolpesko.
De kraftige stolper har en diameter på 14 cm. Leveres
som standard med stærkt taifun-topnet med klatresluse. Der anvendes 18mm taifon i bedste kvalitet.
Højden er 255 cm. og diameteren 500 cm.
Den illustrerede Udfordring 6-kant på side 17 er monteret med følgende moduler:
A: 4 stk. taifun-klatretove med 7 stk. knopper.
B: Hvepserede-taifun med drejeled.
C: Rebstige-taifun skrånende med drejeled.
D: Klatrespindelvæv-taifun.
E: Balancetove-taifun 2 stk.
F: Vandret tov-taifun til armgang.

Hvepsereden

Børn træner sin grovmotorik, når de leger i hvepsereden. Nettet giver efter, når barnet sætter fra,
hvilket træner balancen. Koordination trænes og der
udfordres på musklernes samarbejde. Muskler på
både for- og bagside styrkes. Jo flere børn, der er i
hvepsereden på samme tid, jo mere uroligt er reden.
Børnene skal koordinere at passere hinanden på de
samme trin. Man kan kravle gennem felterne eller blot
sidde i reden og iagttage.

Hvepserede
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Kombination
Et tårn byder på mange kombinationsmuligheder med
andre redskaber. Moduler efter ønske og behov.
Armgang, rutchebane, klatreplade, brandmandsstang,
klatrenet m.fl. På billederne er et tårn kombineret med
Udfordring 4-kant, udført i cylinderdrejede stolper
med en diameter på 14 cm. Inklusiv taifun-topnet med
klatresluse.
A: Armgangsgreb
B: Hvepserede-taifun med drejeled.
C: Rebstige-taifun skrånende med drejeled.
D: Klatrespindelvæv-taifun.
E: Balancetove-taifun 2 stk.
F: Vandret tov-taifun til armgang.

Klatrespindelvæv-taifun

Børn træner sin grovmotorik, når de leger i nettet.
Nettet giver efter, når barnet sætter fra, hvilket træner
balance. Der sker krydsbevægelse når man kravler
op af nettet. Børn udfordres på musklernes samarbejde. Klatrenettets skrå placering bevirker, at barnet
strækker sine hasemuskler, når det går op af nettet.
Man skal synsmæssigt koordinere bevægelsen i
nettet. Jo flere børn, der er i nettet på samme tid, jo
mere uroligt er nettet. Børn lærer, at der er forskellige
teknikker til at komme op og ned på. Man lærer at
bevæge sig på ”et levende element”.

Klatrenet
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Vinkehus
Når mor eller far har afleveret mig om morgenen, så
vinker jeg til dem ude fra vores nye ”Vinkehus”.
Indu udarbejder individuelle special-løsninger, der
hvor kunden står med specielle behov. Vinkehuset
blev tegnet og produceret til Mattisborgen.

Sanser på rutchebane

Børn træner labyrintsans ved den hurtige diagonale
retningsbevægelse på rutchebanen. Den skrå placering bevirker, at barnet strækker sine hasemuskler,
når det går op af rutchebanen. Også synssansen
anvendes når man skal lære at koordinere farten i
forhold til landingen. Stålrutchebanens temperatur er
forskellig efter vejrliget. Følesansen hjælper med at
skelne forskellighederne i koldt og varmt vejr.
Børnene kan rutche én og én eller to børn ved siden
af hinanden. Flere børn kan rutche i en række siddende helt tæt bag hinanden. Man kan gå op af rutchebanen. De modige børn kan rutche med hovedet
forrest.

Rutchebane
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God motion
Et højt tårn i 2 etager med mange alternative adgangsmuligheder - Og anledning til bevægelse.
Eksempelvis via den til formålet opbyggede bakke,
via rampe, via tovbro eller et af de øvrige moduler.

Klatrevæg giver gang i sanserne

Børn træner sin grovmotorik, når de leger på klatrevæggen. Når man kravler op af pladen trænes krydsbevægelse. Muskler skal koordineres og synsmæssigt skal bevægelserne mellem grebene kontrolleres.
Lårmusklerne styrkes, når der kravles op og ned af
pladen. Taktil- og følesans stimuleres via kontakten
med grebene.
Flere børn kan passere og kravle forbi eller henover
hinanden på pladen.
Barnet lærer at bevæge sig på et hårdt lodret element. Der opnås fornemmelsen af vægt på armene
og kraftoverførsel gennem arme, ben og hele kroppen.

Bakke op
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Sus i maven
Indu har valgt komponenter til svævebanen, som har
meget stor styrke og holdbarhed. Børn elsker en tur
på svævebanen. Man løber ivrigt, hurtigt og gerne
turen op ad bakken for at få den gode oplevelse ned
igen. Dimensionen på de krafige stolper i begge
ender tillader en præcis tilpasning til det bestående
terræn. Montering og opspænding er simpel.
Der kan leges alene eller flere sammen. Alene kan
man udfordre sig selv, og sammen kan gruppen udfordre hinanden, lære at vente på tur samt konkurrere
med og mod hinanden.
Afsæt – svæv – landing.
Børn stimuleres til at balancere og springe af svævebanen på forskelligt underlag. Man lærer at koordinere farten for at holde balancen.
Man træner tillid til hinanden i forbindelse med at nogle børn hjælper et andet barn med f.eks. at komme på
svævebanen.

Svævebane
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Kolbøtter
Indu leverer gedigne produkter. Eksempelsvis kolbøttestativet med to kolbøttestænger monteret i forskellige højder. Det kan leveres i flere højder, så det
passer til brugergruppens alder. Træværk er udført i
cylinderdrejede stolper og stænger i rustfrit stål.
Stativets bredde er 264 cm. Faldunderlaget beregnes
efter stativets højde.

Mange sanser i anvendelse

Børn udfordres på musklernes samarbejde og koordination på redskabet. Muskler på både for- og bagside
styrkes. Når man tager fat med hænderne kommer
såvel taktilsans og følesans i brug
Børn får vendt sit hoved i forskellige retninger, hvilket
udvikler labyrintsansen.
Der kan leges alene eller flere sammen. Alene kan
barnet udfordre sig selv, og sammen kan gruppen udfordre hinanden, lære at vente på tur samt konkurrere
med og mod hinanden. Flere børn kan lave synkrone
kolbøtter.
Man kan gå på line på stativerne, hænge i benene
med hovedet ned af, udfordre sig selv i akrobatiske
stillinger, lære at bevæge sig i flere planer, træne i
vægtoverføring, forskydning af tyngdepunkt og kraftoverførsel.

Sansebane
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Ude-Miljø
Jungle-hængebro i taifun-net. Jungle-hængebroen
er 125 cm. bred og 250 cm. lang. Taifun-nettet fås i
farven sort og grøn.
Her på billedet vises broen som et fritstående legeredskab. Den benyttes også som forbindelses- og
overgangselement mellem to øvrige legeredskaber.

Balance-Bomme

Indu har flere typer balance-redskaber i sortiment. I
baggrunden ses legeredskabet med 5 vandret stolper
ophængt i taifun. Svævende. De lodrette taifunophæng tjener samtidig som støtte under passagen.
Børn øver sin grovmotorik, når det leger på balancebom. Børn træner via synssans koordinering af bevægelserne, når fødderne flyttes hen ad bommen.
Flere børn kan passere hinanden på bommen.
Ét eller to børn kan støtte det barn, som går på bommen. Man kan kan gå og stå med åbne og lukkede
øjne.

Op, ned og rundt

KVALITET
Indu a/s har base i Nordjylland, Strandby
nord for Frederikshavn med egne produktions-, lager og administrationsbygninger
på godt 2.000 m².
Gennem mere end 15 år har Indu været en betydelig leverandør til det danske marked for legepladser - Hos institutioner,
kommuner, bolig- og ejerforeninger. Og er det fortsat.
Det er der flere årsager til.
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Multihus
Samlingshus, pavillion, multihus - Alle installationer
med det formål at skærme af fra vejr og vind. Et
multihus tjener mange formål. Eksempelvis kan det
indrettes med siddepladser af sten. Så kan der fortælles historier udendørs, kommunikeres og afsendes
budskaber på spændende måder.
Multihuset er 6-kantet. Ben og rem er udført i cylinderdrejede stolper, diameter er 14 cm.
Som standard leveres taget med klinkebeklædning.
Der er mulighed for tilvalg af andre tagløsninger.
Multihuset kan opbygges med variabelt tilbehør.
Eksempelvis forskellige sideafskærmninger, borde og
bænke mm.
Diameteren på multihuset, målt til tagudhæng, er 440
cm. Totalhøjden er 340 cm.

Bålhus
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Legeskib
Legeskib inklusive styrhus - 680 x 264 cm.
Styrhus139 x 264 cm., gulvhøjde 135 cm.
Styrhuset er påmonteret ror.
Taifun klatrenet 111 x 135 cm.
Rutchebane i glasfiber, bredde 50 cm.
Længde på glideflade ca. 320 cm.
Legeskibet byder på forskellige muligheder for
indretning og adgangsforhold ombord. Der kunne eksempelvis indrettes sandkasse ”Ude agter”. ”Havet”
omkring båden er et oplagt element, som inspirerer
til etablering af diverse balanceredskaber. Bomme,
elefantfødder, dæk m.v.
Indu har været i markedet for legeplads gennem
mange år. Vi kan henvise til mange referencekunder
over hele Danmark. Kontakt os for referenceliste i dit
lokalområde.

Referencer
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Multibane
Boldspil på første klasse.
Alle rør, beslag, vinkler, T-stykker, fødder og andre
stålfittings er grundigt varmgalvaniseret.
Bande-siderne kan monteres med vandfast plade
eller med planker i lærketræ. Alle fødder er nedstøbt
i beton.
Der er forskellige standard-størrelser på bander. Få
aftale med vores konsulent for yderligere oplysninger.
Multibanen skal anlægges på et solidt underlag med
tilstrækkeligt fald, således at vandet løber af den.
Underlaget er sammensat af stabilgrus og vandledende sand, som desuden tillader, at vandet siver
gennem membranen, som selve “Græs-bladene” er
fastgjorte på.

Kunstgræs

Kunstgræs er et af flere krav, som skal være opfyldt,
såfremt der ønskes mulighed for økonomisk støtte til
Multibanen fra DBU.
Prisen på kunstgræs udgør ca. kr. 200,-/m2

Boldspil
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Materialevalg
Når der vælges stålprodukter frem for træ, kan årsagerne være mange.
Typisk er det karakteren på det miljø, hvor redskaberne skal installeres, som er den overvejende årsag
til, at der vælges stålprodukter.
Der er ikke vedligehold i samme omfang, redskaberne optager relativt mindre plads og produktet kan udsættes for utrolige belastninger uden at lide overlast.

Materialer

- Varmgalvaniseret stål
- Komponenterne i Saturn er udført i rustfrit stål
og/eller overfladebehandlet pulverlakering.
- Fittings i rustfrit stål
På et meget begrænset areal - under 40 m²
- opnås næsten ubegrænset funktionalitet.
Børn fra 7 år og opefter bliver synligt inspireret
straks ved første øjekast.

Hårdt Miljø
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VEDLIGEHOLDELSE

Oliebehandling

Eftersyn

Rapporter

Inspektion

Legeredskaber oliebehandles forinden opsætning på legepladsen.
Herefter mindst een gang
årligt.

Legeredskaber bør
gennemgåes af en sagkyndig for konstatering
af slid og nødvendige
justeringer, efterspænding og udskiftning af
dårlige elementer. Mindst
een gang årligt.

Alle legeredskaber bliver
opmærket og individuelt
vurderet under et eftersyn. Der foretages
desuden vurdering af
eventuelle behov for opgradering af faldunderlag.

Indu tager ansvaret for, at
legepladsen lever op til gældende sikkerhedsstander.
Det har vi uddannelse og
forsikringsdækning, som
understøtter.

Påførslen sker forinden
emnerne samles og i et miljø,
hvor træet har optimal varmeog fugtighedsforhold. Hermed
opnås optimal grundbehandling. Der vælges farve efter
ønske.

Serviceaftale

Efterbehandling bør ske mindst
een gang årligt. Specielt hvor
legeredskaberne er udsat for
slid, er der behov for behandling. Alene påvirkningerne fra
vejr og vind gør det nødvendigt
med oliebehandling en gang
årligt.
Indu benytter en speciel
olie, som samtidig har farve.
Pigmentet beskytter træet fra
solens stråler.
I det årlige eftersyn udpeges
områder, som er specielt
udsatte. Indu tilbyder at efterbehandle legeredskaberne.
Erfaringen viser, at kunden
ikke prioriterer denne opgave
særlig højt - og sjældent får
det gjort regelmæssigt.

Indu’s eftersynsrapport påpeger alle svage punkter, hvad
angår nødvendig service på
legeredskaberne.

Er det nødvendigt med
efterfyldning af materiale til
faldunderlaget, er der behov for
optrækning af kantafgrænsninger, bliver det ført i rapporten.

Efter gennemgang af legepladsen af en Indu-montør, kvitterer ejer for modtagelsen af et
eftersyn og en rapport.
Rapporten kan tjene som bestillingsliste til de ansvarlige for
udførsel af de anviste opgaver.
Ved det efterfølgende årseftersyn evalueres og kommenteres kvaliteten af de udførte
opgaver. Som ejer har man på
denne måde en sagkyndigs
vurdering og status for, hvordan tilstanden udvikler sig på
legeredskaberne.

Rapporten kan tjene som underlag for indhentning af tilbud
på de beskrevne vedligeholdelsesmæssige behov.
Tilbuddet kan indhentes fra en
lokal fagmand og/eller fra Indu.

Indu har egne servicemontører, som udfører reparationer af enhver art over hele
Danmark.

Risikoen for at legepladsen
lider nød på området vedligeholdelse bliver væsenligt minimeret med et årligt eftersyn.

Indu opdeler behovet for
legeplads-rapporter i to. En
eftersynsrapport som sikrer
optimale forhold for legeredskaberne - Og en inspektionsrapport, som sikrer optimale
sikkerhedsmæssige forhold for
børnene.

Indu’s inspektører er dækket
ind af en professionel ansvarsforsikring. Inspektionen omfatter en detaljeret og grundig
gennemgang af legeredskaber
og faldunderlag.

Der foretages et antal tests
med forskellige testværktøjer,
der er med til at registrere om
sikkerheden på redskaberne
er i overensstemmelse med
de gældende sikkerhedsstandarder EN1176 og EN1177.
Alle med ansvar for legepladser er enige om, at det
er nødvendigt med et årligt
inspektionseftersyn. For sikkerhedens- og dermed for
børnenes skyld
En inspektionsrapport kombineret med en opdateret eftersynsrapport giver alle ejere en
sikker og optimalt fungerende
legeplads.

BØRNENES SIKKERHED

Inspektøren

Fakta legeplads

Indu konsulent

Overblik

En inspektørrapport er
udarbejdet detaljeret og
professionelt
• Hoved- og halsklemfælder.
• Snorefang på rutschebaner,
hustage, brandmandsstænger.
• Spidse vinkler, der kan fange
halstørklæder og snore.
• Fingerfælder, hvor disse er
mere end 120 cm over terræn
eller på steder, hvor barnet
rutscher, gynger eller foretager
lignende bevægelser m.v.

Der sker 16.000 ulykker
på legepladser årligt, som
medfører hospitalsbesøg. Der
sker 10.000 faldulykker, som
forbindes til dårligt faldunderlag
eller for store faldhøjder.

Indu assisterer med handlingsplan for en bæredygtig
legeplads.
Indu assisterer og rådgiver
over hele Danmark.
Udarbejdelse af tilbud, ansøgning af byggetillladelse, hjælp
til vurdering af entreprenørarbejder og en sikkerhedsvurdering er blot et udsnit af de
områder, hvor Indu tilbyder
at dele sine erfaringer og yde
asssistance - uden merpris.

Brugere med login til www.
indu.dk, får adgang til det
materiale, som gennem årene
udarbejdes på de respektive
legepladser. Indu indscanner dokumenter, eventuelle
billeder og vedligeholdelses
opgaver, som løbende udarbejdes. Som bruger får man
mulighed for at uploade egne
informationer og eventuelle
vedligeholdelsesplaner til projekterne.

En legepladsinspektør gennemgår re-certificering een
gang årligt.

Det er ejeren, som står med
det fulde ansvar i tilfælde af en
ulykke. Forsikringsselskaber,
som vi har adspurgt, kræver
godkendte legeredskaber for at
afdække ejerens ansvar.
Hvor legepladsen ikke lever op
til gældende sikkerhedskrav er det ALENE ejeren, som stilles til ansvar. Legepladsulykker
omfatter bl.a. snublen, bistik,
sand i øjet, fald fra gynger og
meget andet. En opgørelse
over antallet af ulykker på legepladser, hvor legeredskaber er
involveret viser:

Indu’s legeredskaber er konstrueret med basis i princippet
om moduler. Legepladsens
værdi vokser i takt med den
indbyggede fleksibilitet i forhold
til det miljø og de aldersgrupper, som den er beregnet for.
Indu er åben for individuelle
løsninger.

Central opbevaring af oplysninger, som beskriver relevante driftsmæssige aktiviteter på
legepladsen, giver væsentlige
fordele for eksempelvis skiftene bestyrelsesmedlemmer i
ejerforeninger.
En god historik medvirker til
god budgetlægning af fremtidig drift.

En gyldig sikkerhedsrapport
for legepladsen kræver underskrift af en legepladsinspektør.
En legepladsinspektør bør
dokumenterer sin lovlighed efter hver rapport. Uddannelsen
af en inspektør er eksamineret
med certifikat.
Certifikatet gælder kun for et
år ad gangen og skal fornyes
ved en gencertificeringseksamen. Uddannelsen tager
udgangspunkt i DS Håndbog
121. Prisen for deltagelse i
uddanelsen er ca. kr. 15.000,årligt.

At der ved en ulykke er et legepladsredskab involveret, er ikke nødvendigvis
ensbetydende med, at der er fejl ved
legepladsredskabet. Kun en nærmere
analyse af de enkelte tilfælde vil kunne
belyse dette. (kilde: Kilde: Statens Institut
for Folkesundhed - Bjarne Laursen).

• 2000: 4.600
• 2001: 4.700
• 2002: 4.900
• 2003: 4.400

Sand og faldunderlag er en
vigtig del af legepladsen.
Sand er ikke bare sand. Der er
faglige vurderinger og specielle
kategorier af sand, som er
væsentlige at vurdere værdien
af forinden udgravning.
Få en dialog med vore konsulenter. Det kan kun medvirke til
et bedre slutresultat.

For kommuner og boligforeninger giver det mulighed for
altid af have en samlet status
for tilstanden på det samlede
antal legepladser, som er
omhandlet af Indu’s eftersyn.
Ejer/bruger kan supplere med
dokumenter/tilbud/billeder
efter ønske.

Priser på legeredskaber
Du er altid velkommen til at rekvirere en prisliste, som oplyser de respektive legeredskabers individuelle pris.
Vær opmærksom på, at priserne i vores prisliste altid er angivet eksklusive
omkostningerne forbundet med montering, oliebehandling og faldunderlag.
Disse omkostninger vejer tungt i den samlede investering, når der etableres ny legeplads. De varierer meget fra sag til sag. Størrelsen på projektet,
jordbundsforhold, typen af faldunderlag er et par af faktorerne, som gør en en
prissætning vanskelig. Det er vores erfaring, at seriøs prissætning altid kræver
deltagelse af en konsulent, hvilket kan ske uforpligtende og uden omkostninger.

Priser på service- og inspektørrapport
Eftersyns- og inspektørrapport tegnes for en 5 eller 10 årig periode. Pris for
INSPEKTION af en legeplads varierer, men for en gennemsnit størrelses legeplads er den ca. 2.900,- kr. Handler det om inspektion af flere tæt beliggende
legepladser, er der mulighed for at lave en speciel prisaftale.
Prisen for et EFTERSYN udgør fra kr. 665,- årligt, som indeholder optil 2 timers
eftersyn for udarbejdelse af eftersynsrapport. Indu tilbyder specielle
priser, når flere eftersynsrapporter tegnes af samme kunde.
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