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 & Entreprenørarbejde  & Legeredskaber 
 & Levering og Montering  & Materiale for faldunderlag
 & Årlig Sikkerhedsrapport & TOTAL-Service med tilkald 

 ALLE omkostninger til legepladsen er inkluderet

Kontant eller Lav fast månedlig ydelse

 AllInclusive

Legeplads Legeplads 
NY, større, eller bare bedre Kontakt os



Aluminium

Majestætisk Pompøs 
Svarende til Type 1, som er udført i 
træ, men denne løsning er udført i  
aluminium. Monteret med Junglebro 
og 4-kantet udfordring med en række 
forskellige legeredskaber integreret.

Alt er udført i uforgængelige materialer:
• 6-kantet legeborg 
• Brandmandsstang i rustfri stål
• Slidestænger i rustfri stål
• Rutchebane i rustfrit stål
• Armgangsgreb i rustfrit stål
• Taifoon balancereb
• Taifoon klatrenet - Edderkoppespind
• Taifoon junglebro med opgang 

Alle stolper er trykimprægneret:
• 6-kantet legeborg 
• Brandmandsstang i rustfri stål
• Slidestænger i rustfri stål
• Rutchebane i rustfrit stål
• Armgangsgreb i rustfrit stål
• Taifoon balancereb
• Taifoon klatrenet - Edderkoppespind
• Dækgynge af højeste kvalitet 

’Dækgynge kan evt. erstattes af redegynge 

Kr. 2.399,-  
mdr. ydelse ex. moms 

Indbygget høj Legeværdi
 Kvalitet 

En Eventyrborg

Alt inklusive og 
Vedligeholdelsesfri

50 års 
100% fabriksgaranti 

Type 1



Uforgængelig

Aluminium

Høj legeværdi for børn i ”alle” aldre.
Ønskes en løsning hvor børn kan under-
holdes i mange timer og omkostninger-
ne for de voksne er minimale, så er Type 
2 udført i aluminium et sikkert valg og 
en succes for alle.

Alt er udført i uforgængelige materialer:
• 4-kantet legetårn 
• Brandmandsstang i rustfri stål
• Rutchebane i rustfrit stål
• Armgangsgreb i rustfrit stål
• Topkravlenet med sluse i midt
• 360 gr. drejelig Hvepserede
• Taifoon balancereb
• Taifoon klatrenet - Edderkoppespind
• Rampe til Tårngulv
• Rebstig til Tårngulv
• Redegynge af højeste kvalitet 

’Rutchebane kan evt. erstattes af Slidestænger 
’Redegynge kan evt. erstattes af dækgynger 

Kr. 1.999,-  
mdr. ydelse ex. moms

Alt inklusive og 
Vedligeholdelsesfri

50 års 
100% fabriksgaranti 

Kr. 1.799,-  
mdr. ydelse ex. moms .

Sikkerhed for succes
 En vinder 

...& børnenes favorit

Type 2 Type 1



Uforgængelig Majestætisk

Træ-stolper

Løsningen er målrettet de lidt større 
børn i alderen fra 5-6 år og opefter.
Tårnet har en størrelse og  højde, hvor 
det er stimulerende blot at opholde sig 
på det meget store gulvareal på 1.sal. 
Tårnet er skabt til at kravle på - Både 
udvendigt og indvendigt.

Alle stolper er trykimprægneret:
• 6-kantet legeborg 
• Brandmandsstang i rustfri stål
• Slidestænger i rustfri stål
• Rutchebane i rustfrit stål
• Armgangsgreb i rustfrit stål
• Taifoon balancereb
• Taifoon klatrenet - Edderkoppespind
• Dækgynge af højeste kvalitet 

’Dækgynge kan evt. erstattes af redegynge 

Kr. 2.399,-  
mdr. ydelse ex. moms 

Kr. 1.799,-  
mdr. ydelse ex. moms .

Visuelt i topklasse
 Klassisk

Indgår i mere end 500 
projekter over hele 

Danmark

Alt inklusive og 
Vedligeholdelsesfri

50 års 
100% fabriksgaranti 

Type 1Type 1



Når en gynge bliver designet i elokseret 
aluminium, så tilføjer det en ekstra dim-
mension til legepladsen. Fremstår altid 
ren og indbydende for børnene til leg
- Og for de voksne at se på.

Alle stolper er udført i aluminium:
• Forstærkede samlinger 
• Højde efter ønske
• Monteres med sæde efter ønske 

Redegynge, babysæde, bæverha-
le, dækgynge m.fl.

Vedligeholdelsesfri

50 års 
100% fabriksgaranti 

Kr. 299,-  
mdr. ydelse ex. moms   

Eksklusivt

GyngerAlu. eller træ
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Alle stolper er udført i aluminium:
• Forstærkede samlinger 
• Højde efter ønske
• Monteres med sæde efter ønske 

Redegynge, babysæde, bæverha-
le, dækgynge m.fl.

Indu a/s producerer legeredskaber efter 
standarden DS/EN 1176 på egen TÜV-certi-
ficeret fabrik i Nordjylland. Legeredskaber-
ne leveres med indbygget 25 års erfaring. I 
allerhøjeste kvalitet. Konceptet og legered-
skaber er afprøvet og godkendt . Også på 
mange friskoler over hele Danmark

Det er vigtigt, at legepladsen udgør et posi-
tivt og godt aktiv i hele dens levetid. Lege-
pladsen skal være sikker for børnene samt 
fremstå pæn og præsentabel. Omkostnin-
gerne til etablering, drift og vedligehold 
er derfor inkluderet i det samlede kon-
cept, som Indu a/s tilbyder. Legepladsen er 
fra fødslen tegnet med komplet dækkende 
serviceaftale over en periode på 7 år. 

Det inkluderer bl.a. at legepladsen gen-
nemgår årlige kontroller, som munder ud i 
en sikkerhedsrapport udført af en certifice-
ret Legepladsinspektør. Rapporterne dan-
ner grundlag for eventuelt servicearbejde, 
som skal udføres. Reparation og vedlige-
hold udføres løbende af Indu’s servicemon-
tører. Alt sammen inkluderet i konceptet til 
en fast lav månedlig ydelse.

Faldunderlag udføres med godkendt faldsand.

Eksklusivt

GyngerAlu. eller træ

Kontakt os


