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Indu a/s
BØRNENES FAVORITTER

Professionel organisation
Indu har base i Nordjylland, Strandby nord for Frederikshavn, hvor vi har 
produktions-, lager og administrationsbygninger på ca. 1.500m2. Vi leverer 
legepladser overalt i Danmark og har 2 konsulenter tilknyttet Sjælland og 
3 konsulenter tilknyttet Jylland/Fyn. Gennem snart 25 år har Indu været en 
betydelig leverandør til det danske marked for legepladser. De seneste 10 år 
har Indu vokset sig betydeligt større og stærkere, hvilket primært skyldes et 
bredt produktprogram, som er meget fleksibelt, men i særdeleshed vores 
professionelle organisation, som har fokus på kundetilfredshed. 

Medarbejdere på et højt fagligt niveau
Indu beskæftiger engagerede medarbejdere fordelt på administration, logistik 
og lager, produktion, salg og entreprenørarbejde. Alle medarbejdere 
har gennemgået specialuddannelse. Eksempelvis bliver vore konsulenter og 
produktionsmedarbejdere årligt re-certificeret som legepladsinspektører og har 
alle mange års erfaring i branchen. 

Inspektionsrapporter
Indu udarbejder årligt mange inspektionsrapporter. I 2016 mere end 1000 
rapporter. Eksempelvis laver vi alle inspektionsrapporter for Aarhus- og 
Syddjurs kommune.

Reklamefinansiering
I 2007 introducerede Indu sit koncept på legepladser, som er 100% 
reklamefinansieret. I 2009 leverede og monterede Indu en sponsorlegeplads 
dagligt. Hertil kommer salget af “ordinære” legeredskaber betalt kontant.

Fremtid
Indu er godt rustet til at imødekomme de krav, som fremtidens kunder stiller til 
branchen og til os.
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Udgravning og montering
Det giver rigtig mange fordele for vore kunder og for Indu, når vi ikke er afhængig 
af andres planlægning og tidsplaner, når der skal leveres legepladser til tiden. Det 
sikrer bl.a. samme høje kvalitet fra levering til levering. Indu har egen produktion, 
entreprenørafdeling og egne montører.

Udgravning og montering
Når produktionen har givet grønt lys for montering, så dirigeres en af Indu’s 
lastvogne til legepladsen, hvor projektet typisk allerede er i gang. Det er som regel 
altid entreprenørafdelingen, som har været først igang med den praktiske del af 
projektet: Opmåling, afsætning, nivillering og udgravning til faldunderlaget, som 
kræves til langt de fleste legeredskaber.

Indu’s kompetencer
Indu’s konsulenter har altid været “On location” forinden projektets opstart. I 
koordinering med Indu’s tekniske personale sikres, at der indhentes byggetilladelse 
og at de fornødne forholdsregler er truffet for at legeredskaberne placeres optimalt. 
Både i forhold til sikkerhed, men også i forhold til, at der opnås maksimalt udbytte 
og legeværdi når legeredskabernes skal fungere indbyrdes. Der udarbejdes skitser 
og tegninger for opnåelse af fuld enighed om projektets gennemførsel.

Praktiske forhold
Maskiner og personale til projektets gennemførsel udvælges udfra de 
forhåndsmeldinger, som Indu’s konsulenter rapporterer, med udgangspunkt i den 
dialog der har været med kunden. Der kan i mange tilfælde være tale om, at der 
skal træffes individuelle foranstaltninger omkring adgangs- og kørselsforhold op til 
monteringsstart.

ENTREPRENØR
STORE FORDELE SOM EGEN
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www.indu.dk
BØRNENES FAVORITTER PÅ

Etik og miljø
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. Når vi løbende 
udvikler nye produkter, så sker det typisk med udgangspunkt i vore kunders  ønsker om motoriske og 
pædagogiske behov, som skal opfyldes.

Handling bag de fine ord
Indu har et højt kvalificeret personale. Eksempelvis gennemgår flere ansatte hvert år uddannelsen som 
legepladsinspektør. Det sikrer, at alle gældende krav for etablering af en sikkerhedsmæssig optimal løsning 
er indfriet. Indu benytter egne montører til opstilling af legeredskaber over hele Danmark.

Kvalitet
Indu udvælger omhyggeligt og manuelt det træ, som anvendes i produktionen. Der benyttes udelukkende 
kernetræ. Indu har en helt speciel aftale med sine leverandører, hvor vi omkostningsfrit helt eller delvist har 
mulighed for at returnere enhver leverance, såfremt træet ikke overholder vore skrappe krav til kvalitet. 

Levetid
Alt træ trykimprægneres, hvilket bidrager væsentligt til træets levetid. Trygimprægneringen sker UDEN 
anvendelse af kemikalier. Jordforbindelse kan være godt at have, men det gælder ikke for træ. Derfor 
monterer Indu ALLE legeredskaber på varmtgalvaniserede stolpefødder af stål.

Miljø
100% af det træ, som indgår i Indu’s produktion er PEFC certificeret. PEFC ligger som et lag ovenpå den 
mere kendte FSC certificering, som er udtryk for korrekt skovdrift og er garanti for, at dyr og planteliv bliver 
beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig 
løn. PEFC bygger desuden på kravet om at kunne spore træets forarbejdningskæde fra skov til forbruger. 
Indu handler udelukkende med leverandører, som er PEFC certificeret.

Bortskaffelse
Den behandlingsmetode, som anvendes, betyder problemfri bortskaffelse, fordi der ikke dannes giftige 
dampe ved afbrænding.
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Fleksibel
Som udgangspunkt, så kan alle produkter tilpasses kundens individuelle krav og 
behov. Indu’s legeredskaber er bygget op omkring et modulsystem, som giver stor 
fleksibilitet og minimalt vedligehold for den enkelte kunde. Der er mulighed for at 
sammensætte og planlægge sin egen legeplads efter behov, plads, 
aldersgruppe og økonomi.

Bredt sortiment
Indu’s modulsystem sikrer et bredt produktsortiment, som vore kunder sætter høj 
pris på. Det forekommer derfor sjældent, at to legepladser er identiske.
Vi tilbyder 2 produktserier. Den ene (Adventure) som med sin naturlige glød, 
runde og afdæmpede former appellerer til anvendelse i særligt følsomt miljø, med 
fine muligheder for neutral integration til natur og omgivelser og den anden serie 
(Aluminium) har gode farver og bærer et industrielt præg, som fint indpasses 
overalt, men specielt i bymiljø.

Højt fagligt niveau
Vore produktionsfolk har et håndværksmæssigt højt professionelt niveau. Vi 
benytter tømrer- og snedkeruddannet personale, hvor det faglige er en ære-sag.

Speciel teknik
Indu benytter en helt speciel teknik når forskellige elementer skal sammenfæstes. 
Emnerne udfræses med meget præcise og små marginaler, hvorefter elementerne 
tappes sammen. Godt gammeldags håndværk! Det sikrer stærke produkter, som 
opnår maksimal stabilitet og eliminerer uheldige sikkerhedsmæssige faktorer. 
Det er den primære årsag til, at Indu kan yde op til 10 års garanti på 
legeredskaber udført i træ.

PRODUKTION
STORE FORDELE VED  EGET LAGER OG 
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LOGISTIK 
BØRNENES FAVORITTER PÅ

Lager og planlægning
Vi er i konstant tæt dialog med vore underleverandører. Et samarbejde som er vigtigt, når 
lagerreolerne skal være pakket med de rette produkter på rette tidspunkt. Desuden sikrer 
vi, at vore leverandører lever op til de krav, som løbende stilles af os selv, vore kunder og 
myndighederne.

Leveringstid
Når Indu modtager en ordre, så har dialogen mellem kunde og Indu’s konsulent sikret, at der er 
enighed om leveringstiden. Den kan variere afhængig af projektets størrelse og omfang.
Indu tilstræber altid at kunne levere et komplet legepladsprojekt indenfor 3 uger efter at der 
foreligger byggetilladelse fra kommunen. En målsætning vi opfylder med 95% succes.

Direkte fra fabrik
Indu lagerfører alle produkter i sortiment i et omfang, som sikrer muligheden for levering fra 
dag til dag. Vi har 1400 m2 lagerhal til rådighed. Indu’s egne lastvogne pakkes og det er Indu’s 
egne chauffører, som distribuerer de bestilte produkter. Indu ejer selv sin vognpark, hvilket 
er nødvendigt for at opfylde egne krav til leveringssikkerhed. 

Skånsomt og præcist
Fordelene ved eget distributionsnet er mange. Af milljømæssige hensyn benyttes 
eksempelvis ingen indpakning til produkterne under transport. Kraftig fastspæning 
kombineret med nænsom behandling af egne produkter, har helt elimineret problemer med 
transportskader.  Når varen bliver leveret, så bliver den i samme moment monteret. Det 
betyder eliminering af fejlleverancer, tyveri fra byggeplads, optagning af plads i 
tætbebyggede områder m.v.

Mange års erfaring
Det koordinerende led mellem lager, produktion samt med ansvar for distribution og 
planlægning af projekters udførsel varetages af kollegaer med mange års erfaring. Vi benytter 
os af avancerede IT-systemer til planlægning, pakkelister, styklistegenerering, ordrebehandling, 
reklamationssager, rekvisitionshåndtering m.v. Det sikrer en god og struktureret forretningsgang, 
som honorerer vore kunders krav til og behov for god kundeservice.
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Legepladsinspektører
Indu har ansatte, som har gennemgået inspektør-certificering. Det betyder i 
praksis, at vore kunder har garanti for, at såvel legeredskaberne samt montering og 
opstilling af legeredskaberne overholder gældende krav - Jvnf. DS/EN 1176.

Ny standard pr. 2008
Standarden for legeplads har ændret sig på flere væsentlige punkter efter 2008. 
Eksempelvis er der ændringer på, hvordan området som vedrører børn under 3 år 
skal håndteres. Tidligere var der 2 opdelinger på legeredskaber - Legeredskaber 
for børn under 3 år og for børn over 3 år. Den nye standard har medført, at 
der produceres og monteres så der sikkerhedsmæssigt er taget hensyn til alle 
aldersgrupper under et. Hos Indu har det betydet flere produktionsmæssige 
ændringer. Det betyder bl.a., at åbningen i rækværket, som giver adgang til stejle 
legeelementer, reduceres til max. 50 cm og fri faldhøjde max. må være 200 cm.

Stor og landsdækkende kundeplatform
Indu udarbejder i gennemsnit 3 inspektørrapporter dagligt. Det betyder, at vi 
arbejder på en meget stor kundeplatform, hvor vi høster stor erfaring i arbejdet 
med løsning af løbende problemstillinger. Eksempelvis leverer Indu  alle 
inspektionsrapporter til Århus kommune, Syddjurs kommune og en lang række 
boligselskaber m.fl.

Forsikring
Indu påtager sig det fulde sikkerhedsmæssige ansvar i forbindelse med enhver 
montering og enhver udført sikkerhedsrapport. Et ansvar som er dækket ind 
forsikringsmæssigt i tilfælde af, at vi begår fejl eller på anden vis fejler i vort arbejde. 
Det sker gennem tegning af ekstra professionel ansvarsforsikring, hvor vi er dækket 
ind på en police, som kan udbetale erstatninger optil 10 millioner kroner.  
Børn kommer til skade på legepladser hvert år. At arbejde uden denne ekstra 
forsikring ville være uansvarligt.

INSPEKTØR
MERE END 1000  ÅRLIGE LEGEPLADSINSPEKTØR-RAPPORTER
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IT- OPTIMERING 
VIRKSOMHEDENS

Intranet
Som en unique service tilbydes alle kunder adgangskode til Indu’s intranet. 
En bruger med login til www.indu.dk får adgang til det materiale, som løbende 
udarbejdes på sin(e) respektive nye legeplads, men også adgang til materialet 
vedrørende den løbende drift og vedligeholdelse.. Dokument-deling

• Korrespondance med myndigheder, byggetilladelse
• Tilbud
• Ordrebekræftelser
• Rekvirering af service
• Status på udført service (Indu’s arbejdskort)
• Deling af billedmateriale
• Adgang til rapportmateriale.. Inspektørrapporter, tilstandsrapporter m.v.

Behov for service
Indu’s kunder har via intranettet adgang til indrapportering af behov for service eller 
oprette anden nødvendig dialog. Rigtig mange kunder sætter høj pris på denne 
mulighed. En service som er åben døgnet rundt og når Indu deler alle relevante 
dokumenter med kunden, kan en kunde orientere sig om et eventuelt serviceforløb 
og konstatere, hvilken status opgaven har.
En kommune kan ønske adgang og dermed få adgang til al relevant materiale på 
tværs af institutioner.

Eksternt
Alle har adgang til Indu’s elektroniske katalog på www.indu.dk - Det betyder, at alle produkter 
og priser er opdateret. 

3D tegningsmateriale
Indu har gennem flere år tilbudt at udarbejde 3D tegninger, for bedre illustration af produk-
terne og deres sammensætning i konkrete projekter.
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Alternativ finansiering
Mange kunder har valgt at lade sponsorer hjælpe til med at finansiere 
anlægsopgaverne på legepladser de seneste år.

100% sponsorbetalt
Tilbuddet om 100% reklamefinansieret kan tages helt bogstaveligt. 
Bortset fra omkostningerne til fremtidig vedligeholdelse er alle øvrige omkostninger 
dækket ind af sponsorernes reklamekroner. Indu udfører det hårde arbejde og har 
fundet sponsorerne ved opstart.

Vedligeholdelse
Indu indgår en 7-årig aftale med sponsorerne. For børnene, vores kunde, 
sponsorerne og for Indu er det vigtigt, at udgør et positivt og godt aktiv i hele 
dens levetid. Det er dog et krav fra sponsorerne, at skal være sikker samt 
fremstå pæn og præsentabel, sålænge de betaler for at have sit logo 
repræsenteret. Derfor er fra fødslen tegnet med komplet dækkende 
serviceaftale over en periode på 7 år - Indu har forlænget den første 7-årige 
kontrakt med yderligere 7 år, hos rigtig mange af vore kunder

alt er inkluderet i serviceaftalen
• Årlig eftersyns- og inspektørrapport
• Årlig oliebehandling af legeredskaber
• Efterspænding, udbedringer og justeringer
• Reparation af legeredskaber som følge af slidtage

Det periodiske tilsyn af legepladsen eller boldbanen, som en lokal person 
har ansvar for at udføre og indrapportere, skal forhindre at legeredskaber og 
faldunderlag kommer i en tilstand, hvor børn kan komme til skade under leg. 
Indu stiller checkskemaer til rådighed for dette tilsyn af legepladsen.

SPONSORKONCEPT
PRÆSENTATION AF 
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UDVIKLING & VÆKST 
POSITIV ØKONOMISK

Indu trodsede finanskrisen
Effektiviseringer og daglig fokus på optimering af arbejds- og forretningsgange 
har bidraget til, at Indu med ansættelse af ganske få nye kollegaer har formået at 
vækste måned for måned uden ophold siden efteråret 2007. Stille og roligt på Jysk 
vis, uden at gå på kompromis med høj kvalitet og kundetilfredshed.

Investeringer
Indu har formået at tjene penge ..også i disse år, hvor samfundet er omfattet af 
finanskrise. Penge som investeres i virksomheden, hvor det har til formål at styrke 
og forstærke virksomhedens koncept og idégrundlag. 

Nemmere og mere professionelt
Vi har udstyret og indrettet vores lager, produktion, last- og servicevogne langt 
mere effektivt end tidligere. Eksempelvis foregår pakning af lastvognene alene 
med maskinkraft, hvor pakningen er udført således at tunge løft undgås og under 
hensyntagen til, at aflæsning igen kan ske maskinelt med de på lastvognen 
medbragte maskiner.... og køres direkte til monteringspladsen.

Ejer og leder
Indu a/s ejes og ledes af direktør Torben Poulsen: “Indu er ikke en stor 
virksomhed i international målestok. Alligevel forstår vi at drive forretning og 
tjene penge således, at vore kunder kan være trygge ved at vælge Indu som 
legepladsleverandør. Både på kort- og på længere sigt. Indu har en god 
størrelse og en effektiv sammensætning, som betyder, at vi er aldeles 
konkurrencedygtige”.
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Menneskelige hensyn
I ethvert ansættelsesforhold tager Indu en række hensyn og forbehold, hvor et sæt 
moralske, etiske og sociale interesser tilgodeses. Indu har en virksomhedspolitik, 
principper og et regelsæt, som skal efterleves og overholdes. 

Praksis
Indu har kontinuerligt beskæftiget en række personer, som har krævet særlige 
hensyn. Personer med forskellige handikap, flex-jobbere og praktikanter. Dette 
i samarbejde med kommunen, hvor vi er bosat: Frederikshavn Kommune. 

Uddrag af virksomhedens politik

• Det sikres, at ansatte med kontakt til børn har en ren straffeattest.
• Alkohol og tobak tolereres ikke på arbejdspladsen
• Kollegaer må ikke opleve fysisk eller psykisk chikane
• Kulturelle forskelle anderkendes og respekteres og ingen kollegaer må

diskriminieres på baggrund af meninger eller personlige forhold som race,
religion, alder, national oprindelse, seksuel orientering eller køn.

• Medarbejdere skal tilbydes et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der mindst lever
op til gældende lokale love og bestemmelser. Alle foranstaltninger træffes for at
forhindre arbejdsulykker og arbejdsmiljøbetinget sygdom.

SOCIALT
INDU TAGER ANSVAR
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TEAM-Work
Indu har egen entreprenørafdeling og alle legeredskaber mon-
teres alene af Indu’s egne montører. 
Konsulenterne kender indgående Indu’s produkter og kolle-
gaerne, som teknisk tegner og producerer dem. 

Udbytte
Det betyder, at den rådgivning der 
ydes har en høj kvalitet, som ud-
mønter sig til kundens fordel, også 
når stregerne på projektets tegn-
ingerne skal konverteres til praksis.

Rådgivningsproces: 

Salgsteam
Erfaring
Indu’s konsulenter har mangeårig erfaring indenfor rådgivning 
af kunder. Helt specifikt når det omhandler projektering og 
indretning af legepladser. 

Forundersøgelse
Adgangsforhold
• Adgangsforhold for maskiner undersøges.
• Vurdering af mulighederne for plads såfremt aflæsning

af faldsand og/eller muldjord er relevant.
• Vurdering af eventuelle omkostninger forbundet med

etablering og reetablering af midlertidige køreveje –
Køreplader, optagning af hegn m.v.

Miljømæssige hensyn
• Såfremt jord skal fjernes fra
matriklen undersøges muldjorden via
laboratorieprøver for at kategorisere
den miljømæssigt. Prøverne vil bibringe
til at beregne eventuelle omkostninger
forbundet med deponering.
• Det iagttages, hvorvidt højde på
tårnkonstruktioner, afstande til skel m.v.
kan komme i konflikt med restriktioner

fra lokale myndigheder eller naboer.

Opmåling
• Arealet måles op og alle bestående træ, buske, byg-

ninger, dæksler, fliser indtegnes på en skitse, som tjener
for senere anvendelse. Diverse skel synliggøres og
indtegnes.

Jordbundsforhold
• Underlagets beskaffenhed - Fugtigt, tørt, stenet
• Skrånende terræn
• Fremmedelementer under og over nulpunktsniveau
Praktiske forhold
• Overblik for relationer til evt. bestående legeredskaber
• Sammenbygningsmuligheder
• Evt. forhold ved nedtagning af gamle legeredskaber

Dialog
Lytter til ønsker og behov
• Konsulenten skaber sig indsigt i børnenes/grup-

pens sammensætning
Undersøger ønsker/muligheder for at inddrage
forældre og personale i planlægningen, praktisk
arbejde, workshops m.v.
Eksempelvis øje for specielle hensyn (Handi-
cappede, sociale forhold m.fl.)

• Lytter til specifikke ønsker om legeredskaber
• Med afsæt i konsulentens opmålinger drøftes mu-

lighederne for indretning og placering

Rådgivning og input
• Konsulenten bidrager med input for at motivere for

eventuelle alternative vinkler på opgaven.
• Sikkerhedsmæssige perspektiver, som har relevans

for opgavens udfald udveksles.
• Miljømæssige elementer inddrages.
• Udarbejdelse af råskitser for det påtænkte projekt

Gå-tur
• Tanker, ideer og input fra mødet tages med ud på

det kommende legepladsområde og forsøges over-
ført til praksis. Afstande visualiseres med afsætning
af afstands- og markeringsbånd.

Opsumering
• De indsamlede data, beslutninger og drøftelser

nedfældes på skrift
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Projektoplæg
Behandling af informationer
• Informationerne fra mødet med legepladsudvalget 

“koges ned”. Konsulenten udarbejder et projekto-
plæg i samarbejde med Indu’s tekniske personale.  
Indu’s arkitekt tages med på råd, hvor det vurderes 
nødvendigt.

• Forslag til indretning med tilhørende plantegning 
og skitser. Kreative løsninger kom-
bineres med tekniske muligheder
• Uddybning af materialevalg 
og sammensætning 
Pædagogiske overvejelser for ind-
retning og produktvalg beskrives 
Legeværdien for de valgte legered-
skaber beskrives 

• Økonomiske overvejelser – Tilbud på udarbejdelse 
af oplæggets indhold udarbejdes. Alternative vink-
ler på modeller, hvor der kan trækkes fra – eller 
lægges til projektets indhold - Beregnes betinget 
af budgetrammen. Tidstermin kan variere fra 5-14 
dage. Har kunden behov for det, så kan et tilbud 
foreligge indenfor 5 arbejdsdage fra kundens hen-
vendelse. 

• Vedligeholdelsesmæssige overvejelser nedfældes 
Eftersyns- og vedligholdelsesplaner fremlægges. 

• Forslag til en samlet tidsplan udarbejdes under 
hensyn til, at institutionen bliver mindst muligt 
generet af projektets samlede gennemførelse. 
Entreprenørarbejde, montering, inspektørrapport 
samt afleveringsforretning.

Enighed
Gennemgang af projektoplæg

Indu fremsender det udarbejdede materiale 
således, at legepladsudvalget har mu-
lighed for at gennemse materialet. Det kan 
være relevant med flere møder. Oplægget 
gennemgås med det formål,  at der skabes 
enighed om projektets omfang og indhold. 
 

Ordrebekræftelse
• Når beslutningen er truffet, da udarbejder Indu de 

fornødne dokumenter for projektets gennemførelse - 
Herunder en ordrebekræftelse. 

• Priser og konditioner harmonerer og er afstemt i 
forhold til kontrakten med kommunen. 

• Indu tilbyder sin assistance til projekttegninger og an-
søgning om diverse tilladelser. Får eventuelt fuldmagt til 
at indhente byggeansøgninger.
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Garanti
20 års garanti mod svigt som følge af materiale- eller fabrika-
tionsfejl på alle HDPE og HPL paneler og gulve.
- 5 års garanti mod materiale og fabrikationsfejl på alle 

Aluminiums Serien.
- 20 års garanti på aluminium.
- 15 års garanti mod materiale og fabrikationsfejl på alle 
bærende dele.- 2 års reklamationsret på øvrige dele.

Indu tilbyder reklamtions- og ombytningsret jvnf. købeloven. 
Ovenstående garantier omfatter omkostningsfri levering af 
reservedele, ved beviselige fabrikationsfejl, materialefejl eller 
heraf forårsagede skader. Garantiordningen omfatter ikke 
skad-er opstået, som følge af hærværk, utilsigtet anvendelse 
eller naturlig slidtage ej heller overfladekorrosion på 
metaldele, overflademisfarvning eller lignende kosmetisk 
beskadigelse eller svigt. Almindelig efterspænding af 
sammenføjede dele henhører under vedligeholdelse. Når en 
skade opdages, hvad enten den er garantidækket eller ej - skal 
denne anmeldes 
til Indu straks og senest indenfor 3 uger, og det beskadigede 
legeredskab skal afspærres, så der ikke sker følgeskader på 
personer eller redskaber. Garantidækningen er under forud-
sætning af at redskaberne er monteret af Indu´s montører, 
samt at redskaberne er vedligeholdt som beskrevet under 
punktet ”Vedligeholdelsesvejledning”. 
Produkter som er installeret indenfor 200 m fra kysten har en 
begrænset garanti i tilfælde af skader forårsaget af korrosion. 
Her gælder garantien kun halvdelen af normal garantiperiode.

Udviddet garanti
Det er enkelt at forlænge garantiperioden.  Det er ikke 
forbundet med løbende ekstra omkostninger for kunden - 
Indu yder op til 10 års garanti, når der tegnes en “Udviddet 
garantiaftale”. Den indeholder...
• En forlængelse af nuværende garanti. Garantien for

legeredskaber forlænges fra gældende 5 år til 10 år. 

Den udviddede garanti er en sikring for at legeredskaberne 
er vedligeholdt og lever op til Indu’s kvalitetskoncept.  

Der tilbydes årligt eftersyn og gennemgang af de af Indu 
leverede legeredskaber - Et eftersyn som prismæssigt 
forhandles på plads for den 10 årige periode allerede inden 
levering og kan inkluderes i købsprisen. 

Gennemgangen er en forudsætning og afsluttes med en 
tilstandsrapport, som anviser behovene for en korrekt 
vedligeholdelse af legeredskaberne. Dette sikrer kunden et 
overblik over eventuelle arbejder, som skal udføres, for at 
legeredskaberne løbende er omfattet af Indu’s garanti.

Legepladsen bliver gennemgået med speciel fokus på sik-
kerhed og slidtage. Den vil ligeledes blive gennemgået for 
løse bolte/møtrikker - sjækler m.v. Tilstandsrapporten som 
gensidigt underskrives af kunden og Indu hvert år, opfølges 
efterfølgende år for år med det formål, at kunden løbende 
er orienteret om eventuelle mangler og/eller mislighold, 
som kræver dennes aktion enten straks eller forinden næste 
års-eftersyn. Det er til enhver tid kundens valg, hvilken 
leverandør som skal foretage eventuelle nødvendige
vedligeholdelsesarbejder, ligesom det er kunden selv som 
afholder eventuelle omkostninger forbundet hermed.

Anden rådgivning
Vore konsulenter står til rådighed i det omfang kom-
munerne eller institutionerne måtte ønske det. Også 
i forbindelse med workshops, seminarer, temadage, 
kurser eller lignende gode tiltag. 

Entreprenørarbejde
Uddybning af vilkår omkring etablering af faldunderlag
Indu leverer ofte en samlet pakkeløsning til legeplad-
sen, som også inkluderer etablering af faldunderlag. 
Nedenstående har til formål præcist at beskrive, hvad 
der er indeholdt i ”Faldunderlags-pakken” og hvilke 
forhold og eventuelle praktiske elementer, som vore 
kunde bør chekke og tage under overvejelse for at 
imødekomme og helst helt undgå bekymringer og 
udgifter, som falder uden for ”Pakken”.
Forudsætninger

• Adgangsforhold udgravning
Indu forudsætter, at adgangsforholdene tillader, at en
rendegraver kan udgrave faldunderlaget. Rendegrave-
rens dimensioner (L5,90 x B2,42 x H3,73 – Vægt 9T).
Føreren af rendegraveren udfører arbejdet så skån-
somt, som det er muligt. En kunde skal forvente, at
rendegraveren og øvrige maskiner afsætter hjulspor.
Ønsker kunden, at der anvendes køreplader for at
skåne terrænet, så er det kundens ansvar at udlægge
disse forinden. Under tilkørslen til udgravningsområ-
det, i den tilstødende græsplæne eller om nødvendigt
i beplantede arealer. Det skal også påregnes at der
kan opstå kørespor mellem det leverede faldsand og
udgravningsområdet, hvis det ikke har samme placer-
ing som det opgravede jord. Det er kundens ansvar
at rydde området i et omfang, så rendegraveren kan

Årligt eftersyn inkluderet
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Årligt eftersyn inkluderet

arbejde frit. Indu kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle 
følgeskader på buske, træer, græsplæne m.v. Indu er 
naturligvis forsikret, for det tilfælde, at vi ved uheld på-
drager kunden en desideret skade. Såfremt det kræver 
eksempelvis nedtagning af hegn, rydning af buske m.v. 
så aftales det forinden udgravningen påbegyndes.

• Begrænsede adgangsforhold
Såfremt adgangsforholdene ikke tillader anvendelse af 
rendegraver, da anvendes to mindre maskiner. I praksis 
betyder det, at udgravningen tager længere tid og 
dermed koster flere penge.Tillæg: kr. 6.000,-

•  Eventuelle forhindringer
Det forudsættes, at området hvor der skal udgraves 
er ryddet og graveklar. Det forudsættes desuden, at 
udgravningen sker i almindelig muldjord uden
behov for ekstraordinær maskin- og/eller arbejdsk-
raft. Indu har afsat maksimalt 8 timer til udgravning af 
faldunderlaget – Arbejdet vil normalt og i gennemsnit 
kunne udføres på ca. 6 timer. Området skal forlods 
være fri for kabler, rør, kloakker m.v. i 80cm dybde.
Eventuelle bestående/gamle legeredskaber er fjernet
Eventuelle træer og buske er fjernet – inklusive 
tilhørende rødder i jorden. Eventuelle kloakdæksler/
rør er fjernet/sænket Tilstøder der mod forventning 
forhindringer under jordoverfladen, som eksempelvis 
betonklodser, asfaltbelægning, kampesten m.v., så 
opgraves dette på kundens regning efter forbrugt tid 
og materialer. Timeprisen pr. medarbejder inklusive 
maskiner udgør kr. 760,-

• Adgangsforhold faldsand
Det nye faldsand ankommer/leveres med en større 
lastvogn. Det skal være muligt for chaufføren at læsse 

faldsandet af i umiddelbar nærhed af faldunderlaget. Til-
lader adgangsforholdene ikke dette, så kan opgaven løses på 
een af følgende måder:
Aflæsning/påkørsel ved hjælp af en grabbe monteret
på lastbilen: Tillæg kr. 4.500,-
Påkøring af faldsand ved hjælpe af graver/dumper: Tillæg: 
kr. 6.500,-
• Overskydende Jord fra udgravning
Indu forudsætter, at den udgravede jord placeres på samme 
matrikel indenfor en radius af 50m fra faldunderlaget som 
dynge, vold eller bakke. Der er tale om en større mængde 
jord. Ca. 40-50 kubikmeter – Det overrasker ofte vore 
kunder, hvor meget udgravningsjorden fylder.
Såfremt jorden skal køres væk, så er kunden selv ansvarlig 
for aftale med og betaling af lokal vognmand og eventuelt 
aftale med kommunen omkring deponering.
Indu kan ikke tilbyde at læsse den vognmand, som eventuelt 
skal bortkøre jorden
•De mindre maskiner kan ikke fysisk udføre denne opgave
•Der er oftest så meget jord, at en vognmand skal køre flere 
gange og praksis viser, at den nødvendige timing mellem 
graver og vognmand betyder et stort tidsforbrug – En om-
kostning, som ikke er inkludere

• Gør-det-selv 
Der er mulighed for at en kunde selv udfører - eller får 
andre til at udføre arbejdet forbundet med og materialet til 
faldunderlaget. Arbejdet skal da udføres efter Indu’s anvis-
ninger. Eksempelvis er det vigtigt, at det nye faldsand først 
påfyldes, når Indu’s montører er færdige med montering af 
legeredskaberne. Det anvendte faldsand skal leveres med 
certifikat fra grusgraven/leverandøren

 

Service
Indu har egne montører fordelt over hele Danmark. Det betyder, at 
den tid der går fra man anmelder et behov for service indtil tidspunk-
tet, hvor servicearbejdet påbegyndes er så kort, som det er muligt.

Via Indu’s hjemmeside kan kunden logge sig på vort Intranet døgnet 
rundt og angive en fejl eller mangel. Eventuelt suppleret af billeder 
som uploades for detaljeret dokumentation.
Senest dagen efter vil indrapporteringen blive bekræftet med forven-
tet leveringstid. Normalt indenfor 5 arbejdsdage afhængig af, hvilken 
type service der er tale om.

Ekstra abonnement
Indu har Falck-abonnement på alle sine lastbiler, som betyder, at vi 
modtager garanteret service indenfor 2 timer. Det betaler vi en årlig 
præmie for. En tilsvarende service kan tegnes på legepladser hos 
Indu.

Garanti og service fås ikke bedre!
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