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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK 32354/LEK32353 

Traktor Timo, röd/grön

Specialfunktioner:

• Produkten levereras helt förmonterad
– inklusive fundament

• Upp till 4 barn kan leka med enheten på
 samma gång – bord och 2 bänkar bakom hytten

• Flera rörliga delar som ratt, växelspakar gör turen intressant

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat, splintfritt, genom-
färgat och icke-toxisk. Innehåller inga föroreningar som
bly, krom eller kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års
garanti mot materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Handtag och fotstöd är gjorda i nylon, så att fingrarna inte
fryser fast

• Slagbeständig i temperaturområde -40 °C och +100 °C

• Plattform och sittplatser är tillverkade av PE med halkfri yta

• För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar
och muttrar med mutterkåpor

• Produktdimensioner (LxBxH): 133 x 110 x 120 cm
Utrymmeskrav (LxB): 433 x 410 cm
Högsta fallhöjd: 59cm
Åldersrekommendation: Från 2 år

17.500,-
Spara 25%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31166

Brandbil Ignis

Specialfunktioner:

• Produkten levereras helt förmonterad
– inklusive fundament

• Upp till 4 barn kan använda enheten  samtidigt
– bakom hytten finns två bänkar

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat, splintfritt, genom-
färgat och icke-toxisk. Innehåller inga föroreningar som
bly, krom eller kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års
garanti mot materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Handtag och fotstöd är gjorda i nylon, så att fingrarna inte
fryser fast. Slagbeständig i temperaturområde -40 °C och
+100 °C

• För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar
och muttrar med mutterkåpor

• Golv och sittplatser är tillverkade av PE med halkfri yta

• Två rattar gör turen intressant!

• Produktdimensioner (LxBxH): 120 x 80 x 106 cm
Utrymmeskrav (LxB): 420 x 380 cm
Högsta fallhöjd: 43 cm
Åldersrekommendation: Från 2 år

14.500,-
Spara 38%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK3757 

Bensinpump Gaz

Specialfunktioner:

• Produkten levereras delvis förmonterad
– inklusive fundament

• Stor inlärningseffekt med numerisk träning.
Roterande delar för att justera mängden bränsle
alt. mängden pengar

• 2 rörliga tankkranar

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat, splintfritt, genom-
färgat och icke-toxisk. Innehåller inga föroreningar som bly,
krom eller kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års g
aranti mot materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Produktdimensioner (LxBxH): 74 x 49 x 101 cm
Utrymmeskrav (LxB): 74 x 49 cm
Högsta fallhöjd: 0 cm
Åldersrekommendation: Från 2 år

7.900,-
Spara 16%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK090E
Lekhus Kock

Specialfunktioner:

• Lekhus i naturliga färgval inkl. bord och
bänkar

• HDPE-material: 15 mm tjock panel, avrundade hörn,
splintfri, genomfärgad och icke-toxisk. Innehåller inga
föroreningar som bly, krom eller kadmium
(livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års garanti mot
materialför-sämring av HDPE

• Stolpe Ø76 mm, 2 mm varmförzinkat, pulverlackerat stål

• Sitsar och plattform i PE med halkfri gummiyta

• Produktdimension (LxBxH): 146 x 141 x 166 cm
Utrymmeskrav (LxB): 446 x 441 cm
Högsta fallhöjd: 60 cm
Åldersrekommendation: från 1 år

20.900,-
Spara 11%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK092E

Lekhus Musk med veranda

Specialfunktioner:

• Lekhus i naturliga färgval inkl. sittgrupp,
veranda, köksdel med ugn

• HDPE-material: 15 mm tjock panel, avrunda-
de hörn, splintfri, genomfärgad och icke-toxisk.
Innehåller inga föroreningar som bly, krom eller kadmium
(livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års garanti mot materialför-
sämring av HDPE

• Stolpe Ø76 mm, 2 mm varmförzinkat, pulverlackerat stål

• Sitsar och plattform i PE med halkfri gummiyta

• Produktdimension (LxBxH): 235 x 141 x 166 cm
Utrymmeskrav (LxB): 535 x 441 cm
Högsta fallhöjd: 60 cm
Åldersrekommendation: Från 1 år

31.500,-
Spara 20%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK080P 
Piratskepp Sally

Specialfunktioner:

• Lekskepp för de minsta med roliga lekmöj-
ligheter såsom kompass, ankare, styrbås 
mm.

• 100% underhållsfri

• HDPE-material: 15 mm panel, avrundade hörn, splintfri,
genomfärgad och icke-toxisk. Innehåller inga förore-
ningar som bly, krom eller kadmium (livsmedelssäker),
UV-skydd, 5 års garanti mot materialförsämring

• Sits och plattformar av PE med en halkfri gummiyta

• Produktdimensioner (LxBxH): 189 x 80 x 91 cm
Utrymmeskrav (LxB): 489 x 380 cm
Högsta fallhöjd: 20 cm
Plattformens höjd: 20 cm
Åldersrekommendation: Från 2 år

20.300,-
Spara 28%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK3476
Lekskepp Cumba

Specialfunktioner:

• I minifartyget har barnen möjlighet att stå
vid den stora pumpen. De kan också stå vid 
instrumentpanelen med den rörliga ratten

• Stolpe Ø76 mm, 2 mm varmförzinkad

• Utvecklad i underhållsfria material

• HDPE-material: 15 mm paneler, avrundade hörn, splintfritt,
genomfärgat och icke-toxisk. Innehåller inga föroreningar
som bly, krom eller kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5
års garanti mot materialförsämring av HDPE-delar

• Sits och plattform av PE med en halkfri gummiyta

• Produktdimensioner (LxBxH): 293 x 134 x 150 cm
Utrymmeskrav (LxB): 593 x 434 cm
Högsta fallhöjd: 30 cm
Åldersrekommendation: Från 2 år

21.900,-
Spara 25%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK3357

Rutschkana Bungle, brunbjörn

Specialfunktioner:

• Fristående inklusive tunnelöppning
– lämplig både för exteriört och interiört
bruk

• HDPE-material: 15 mm paneler, avrundade hörn,
splintfritt, genomfärgat och icke-toxisk. Innehåller inga föro-
reningar som bly, krom eller kadmium (livsmedelssäker), UV-
skydd, 5 års garanti mot materialförsämring av HDPE-delar

• Glidyta gjord av 15 mm HDPE

• Inkl. förankring

• Produktdimensioner (LxBxH): 178 x 43 x 72 cm
Utrymmeskrav (LxB): 528 x 343 cm
Högsta fallhöjd: 58 cm
Åldersrekommendation: Från 1 år

10.250,-
Spara 26%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31543
Rutschkana Mascar, papegoja

Specialfunktioner:

• HDPE-material: 15 mm paneler, avrun-
dade hörn, splintfritt, genomfärgat och 
icke-toxisk. Innehåller inga föroreningar 
som bly, krom eller kadmium (livsmedelssä-
ker), UV-skydd, 5 års garanti mot materialförsämring av 
HDPE-delar

• Sits och trappor av PE med halkfri yta

• Glidyta gjord av 15 mm HDPE

• Inkl. förankring

• Produktdimensioner (LxBxH): 270 x 54 x 165 cm
Utrymmeskrav (LxB): 620 x 354 cm
Högsta fallhöjd: 89 cm
Åldersrekommendation: Från 2 år

16.500,-
Spara 26%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31899 
Rutschkana Reijo, bläckfisk

Specialfunktioner:

• Fristående rutschkana

• HDPE-material: 15 mm paneler, avrundade
hörn, splintfritt, genomfärgat och icke-toxisk.
Innehåller inga föroreningar som bly, krom eller
kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års garanti mot
materialförsämring av HDPE-delar

• Sits och trappor av PE med halkfri yta

• Glidyta gjord av 15 mm HDPE

• Inkl. förankring

• Produktdimensioner (LxBxH): 270 x 54 x 165 cm
Utrymmeskrav (LxB): 620 x 354 cm
Högsta fallhöjd: 89 cm
Åldersrekommendation: Från 2 år

15.500,-
Spara 31%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31903

Gungställning Renata

Specialfunktioner:

• Varmförzinkade stålstolpar + tvärgående
bom

• Inkl. 2 st. valfria gungor samt rostfria stålbeslag
och varmförzinkad gummibelagd kedja

• Inkl. 1 st. fågelbogunga Ø100 cm

• Produktdimensioner (LxBxH): 625 x 227 x 224 cm
Utrymmeskrav (LxB): 625 x 706 cm

Högsta fallhöjd: 178 cm Åldersrekommendation:
Från 1 år

27.900,-
Spara 24%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31906

Gungställning Renee

Specialfunktioner:

• Varmförzinkade stålstolpar + tvärgående
bom

• Inkl. 2 st. gungor samt rostfria stålbeslag och
varmförzinkad gummibelagd kedja

• Inkl. 1 babygunga. Kedja täckt med gummiöverdrag

• Produktdimensioner (LxBxH): 505 x 227 x 224 cm
Utrymmeskrav (LxB): 505 x 725 cm
Högsta fallhöjd: 136 cm
Åldersrekommendation: Från 1 år

19.900,-
Spara 16%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31900
Fågelbogunga Reine

Specialfunktioner:

• Varmförzinkade stålstolpar + bom

• Ø120 cm fågelbogunga

• Kedja med gummiöverdrag

• Produktdimensioner (LxBxH): 334 x 227 x 224 cm
Utrymmeskrav (LxB): 334 x 693 cm
Högsta fallhöjd: 185 cm
Åldersrekommendation: Från 2 år

24.900,-
Spara 15%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31767 
Fjädergunga Pelle

Specialfunktioner:

• Sidor ger skydd och bättre grepp för de små

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat,
splintfritt, genomfärgat och icke-toxisk.
Innehåller inga föroreningar som bly, krom eller
kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års garanti mot
materialförsämring av HDPE-delar

• Sits av PE med halkfri gummiyta

• Tvärstänger av slagfast nylon förhindrar fingrarna från
att frysa vid frost

• Fjäder inklusive fjäderhållare

• 18 mm specalfjäderstål, zinkfosforiserat med slagtålig
polyesterlack

• Fjädrarna levereras med tillhörande skyddsöverdrag

• För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar
och muttrar med mutterkåpor

• Produktdimensioner (LxBxH): 80 x 41 x 81 cm
Utrymmeskrav (LxB): 280 x 241 cm
Högsta fallhöjd: 45 cm
Åldersrekommendation: Från 1 år

6.100,-
Spara 23%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31260
Fjädergunga Flygplan Jumbo

Specialfunktioner:

• Sidor ger skydd och bättre grepp för de små

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat,
splintfritt, genomfärgat och icke-toxisk.
Innehåller inga föroreningar som bly, krom eller
kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års garanti mot
materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Sits av PE med halkfri gummiyta

• Tvärstänger av slagfast nylon förhindrar fingrarna från
att frysa vid frost

• Fjäder inklusive fjäderhållare

• För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar
och muttrar med mutterkåpor

• Fjädrarna levereras med tillhörande skyddsöverdrag

• Produktdimensioner (LxBxH): 77 x 38 x 74 cm
Utrymmeskrav (LxB): 277 x 238 cm
Högsta fallhöjd: 45 cm
Åldersrekommendation: Från 1 år

6.100,-
Spara 23%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31758

Fjädergunga Pauli

Specialfunktioner:

• Sidor ger skydd och bättre grepp för de små

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat,
splintfritt, genom färgat och icke-toxisk.
Innehåller inga föroreningar som bly, krom eller
kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års garanti mot
materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Sits av PE med halkfri gummiyta

• Tvärstänger av slagfast nylon förhindrar fingrarna från
att frysa vid frost

• Fjäder inklusive fjäderhållare

• För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar
och muttrar med mutterkåpor

• Fjädrarna levereras med tillhörande skyddsöverdrag

• Produktdimensioner (LxBxH): 62 x 41 x 85 cm
Utrymmeskrav (LxB): 262 x 241 cm
Högsta fallhöjd: 45 cm
Åldersrekommendation: Från 1 år

6.600,-
Spara 16%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK3445

Fjädergunga Don Lino

Specialfunktioner:

• Sidor ger skydd och bättre grepp för de små

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat,
splintfritt, genomfärgat och icke-toxisk.
Innehåller inga föroreningar som bly, krom eller
kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års garanti mot
materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Sits av PE med halkfri gummiyta

• Tvärstänger av slagfast nylon förhindrar fingrarna från
att frysa vid frost

• Fjäder inklusive fjäderhållare

• För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar
och muttrar med mutterkåpor

• Fjädrarna levereras med tillhörande skyddsöverdrag

• Produktdimensioner (LxBxH): 71 x 41 x 80 cm
Utrymmeskrav (LxB): 271 x 241 cm
Högsta fallhöjd: 45 cm
Åldersrekommendation: Från 1 år

6.100,-
Spara 23%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK32602

Fjädergunga Willy

Specialfunktioner:

• Sidor ger skydd och bättre grepp för de små

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat,
splintfritt, genomfärgat och icke-toxisk.
Innehåller inga föroreningar som bly, krom eller
kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års garanti mot
materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Sits av PE med halkfri gummiyta

• Tvärstänger av slagfast nylon förhindrar fingrarna från
att frysa vid frost

• Fjäder inklusive fjäderhållare

• För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar
och muttrar med mutterkåpor

• Fjädrarna levereras med tillhörande skyddsöverdrag

• Produktdimensioner (LxBxH): 85 x 38 x 79 cm
Utrymmeskrav (LxB): 285 x 238 cm
Högsta fallhöjd: 45 cm
Åldersrekommendation: Från 1 år

7.100,-
Spara 20%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31605

Fjädergunga Mulle

Specialfunktioner:

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat,
splintfritt, genomfärgat och icke-toxisk. 
Innehåller inga föroreningar som bly, krom 
eller kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 
års garanti mot materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Sits av PE med halkfri gummiyta

• Fjäder inklusive fjäderhållare

• För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar
och muttrar med mutterkåpor

• Fjädrarna levereras med tillhörande skyddsöverdrag

• Produktdimensioner (LxBxH): 92 x 35 x 82 cm
Utrymmeskrav (LxB): 292 x 235 cm
Högsta fallhöjd: 50 cm
Åldersrekommendation: Från 1 år

5.100,-
Spara 32%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK32308

Fjädergunga Tapir

Specialfunktioner:

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat,
splintfritt, genomfärgat och icke-toxisk. 
Innehåller inga föroreningar som bly, krom 
eller kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 
års garanti mot materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Sits av PE med halkfri gummiyta

• Fjäder inklusive fjäderhållare

• För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar
och muttrar med mutterkåpor

• Fjädrarna levereras med tillhörande skyddsöverdrag

• Produktdimensioner (LxBxH): 87 x 35 x 84 cm
Utrymmeskrav (LxB): 287 x 235 cm
Högsta fallhöjd: 50 cm
Åldersrekommendation: Från 1 år

5.100,-
Spara 32%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK32522/LEK32524/LEK32516
Fjädergunga Ventus Vindsurfare
(Gul/blå/Pirates)

Specialfunktioner:

• Bra för att utbilda grovmotoriska färdighe-
ter, balans och koordinationsfärdigheter

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat, splint-
fritt, genomfärgat och icke-toxisk. Innehåller inga
föroreningar som bly, krom eller kadmium (livsmedels-
sä-ker), UV-skydd, 5 års garanti mot materialförsämring
av HDPE-plattdelar

• Ståplatta av PE med en halkfri gummiyta

• Fjäder inklusive fjäderhållare

• Fjädrarna levereras med tillhörande skyddsöverdrag

• Finns i blått, svart och gult

• Produktdimensioner (LxBxH): 141 x 60 x 187 cm
Utrymmeskrav (LxB): 441 x 360 cm
Högsta fallhöjd: 45 cm
Åldersrekommendation: Från 3 år

Gul: 302210G Blå: 302215G Pirates: 300080G

11.900,-
Spara 20%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK32240
Fjädergunga Stella

Specialfunktioner:

• En spännande fjädergunga som gör succé
på alla lekplatser

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat, splint-
fritt, genomfärgat och iicke-toxisk. Innehåller inga
föroreningar som bly, krom eller kadmium (livsmedelssä-
ker), UV-skydd, 5 års garanti mot materialförsämring av
HDPE-plattdelar

• Sits av PE med en halkfri gummiyta

• Fjäder inklusive fjäderhållare

• Fjädrarna levereras med tillhörande skyddsöverdrag

• Handtag och fotstöd är gjorda i nylon, så att fingrarna
inte fryser fast. Slagbeständiga i temperaturområde
-40 °C och +100 °C

• För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar
och muttrar med mutterkåpor

• Produktdimensioner (LxBxH): 115 x 28 x 80 cm
Utrymmeskrav (LxB): 415 x 329 cm
Högsta fallhöjd: 50 cm
Åldersrekommendation: Från 2 år

5.800,-
Spara 31%

23



Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31573
Fjädergunga Mister, sjöhäst

Specialfunktioner:

• En spännande fjädergunga som gör succé
på alla lekplatser

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat, splint-
fritt, genomfärgat och icke-toxisk. Innehåller inga
föroreningar som bly, krom eller kadmium (livsmedelssä-
ker), UV-skydd, 5 års garanti mot materialförsämring av
HDPE-plattdelar

• Sits av PE med en halkfri gummiyta

• Fjäder inklusive fjäderhållare

• Handtag och fotstöd är gjorda i nylon, så att fingrarna
inte fryser fast. Slagbeständiga i temperaturområde
-40 °C och +100 °C

• För att skydda barn mot vassa kanter täcker vi våra bultar
och muttrar med mutterkåpor

• Produktdimensioner (LxBxH): 210 x 28 x 81 cm
Utrymmeskrav (LxB): 510 x 328 cm
Högsta fallhöjd: 51 cm
Åldersrekommendation: Från 3 år

9.200,-
Spara 37%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK3748 /LEK32521

Fjäderskepp Galion/Ventilo
(Galionen/Pirates)

Specialfunktioner:

• På multigungan är det gott om plats för många barn

• Leken på multigungan stärker motorik, balans och koor-
dination

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat, splintfritt, genom-
färgat och icke-toxisk. Innehåller inga föroreningar som
bly, krom eller kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5
års garanti mot materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Sitsar och ståplatta av PE med en halkfri gummiyta

• Fjäder inklusive fjäderhållare

• Multigungans handtag är klädda med naturgummi, vilket
ger ett säkert och behagligt grepp

• Fjädrarna levereras med tillhörande skyddsöverdrag

• Produktdimensioner (LxBxH): 312 x 115 x 100 cm
Utrymmeskrav (LxB): 412 x 215 cm
Högsta fallhöjd: 100 cm
Åldersrekommendation: Från 3 år

31.700,-
Spara 38%

33.500,-
Spara 38%
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Readymade AB · Telefon: 031 - 550 700 · E-post: info@lekplats.se · Hemsida: www.lekplats.se

LEK31862

Lekställning Raleigh

Specialfunktioner:

• Naturfärgat lektorn med tak inklusive
den medföljande halksäker trappa, öppen 
rutschkana av HDPE. Inbyggt bord och bän-
kar. Bänkskivor i PE med halkfri yta

• 100% underhållsfria

• 20-års garanti på paneler i HDPE, stålstolpar, överliggare
golv, väggar och ramar i stål

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat, splintfritt, genom-
färgat och icke-toxisk. Innehåller inga föroreningar som
bly, krom eller kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års
garanti mot materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Stolpe Ø76 mm, 2 mm varmförzinkad och pulverlackerad

• Produktdimensioner (LxBxH): 451 x 306 x 249 cm
Utrymmeskrav (LxB): 750 x 543 cm
Högsta fallhöjd: 100cm
Plattformens höjd: 90 cm
Åldersrekommendation: Från 2 år

50.000,-
Spara 15%
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LEX100

Lekställning Sia

Specialfunktioner:

• Triangulärt lektorn. Uteslutande tillverkad
av HDPE

• 100% underhållsfri lekutrustning

• 20-års garanti på plattdelar av HDPE, stålstolpar, överliggare
golv, väggar och ramar i stål

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat, splintfritt, genom-
färgat och icke-toxisk. Innehåller inga föroreningar som
bly, krom eller kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års
garanti mot materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Stolpe Ø76 mm, 2 mm varmförzinkad och pulverlackerad

• Produktdimensioner (LxBxH): 279 x 120 x 181 cm
Utrymmeskrav (LxB): 529 x 421 cm
Högsta fallhöjd: 100cm
Plattformens höjd: 90 cm
Åldersrekommendation: Från 3 år

25.950,-
Spara 9%
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LEK3843
Lekställning Guinevere 

Specialfunktioner:

• Triangulärt lektorn med tak Ytor i PE med
halkfri yta

• 100% underhållsfria

• 20-års garanti på plattdelar av HDPE, stålstolpar, överliggare
golv, väggar och ramar i stål

• HDPE-material: 15 mm tjockt, rundat, splintfritt, genom-
färgat och icke-toxisk. Innehåller inga föroreningar som
bly, krom eller kadmium (livsmedelssäker), UV-skydd, 5 års
garanti mot materialförsämring av HDPE-plattdelar

• Stolpe Ø76 mm, 2 mm varmförzinkad och pulverlackerad

• Produktdimensioner (LxBxH): 345 x 391 x 448 cm
Utrymmeskrav (LxB): 645 x 715 cm
Högsta fallhöjd: 100 cm
Plattformens höjd: 90 cm
Åldersrekommendation: Från 2 år

52.700,-
Spara 21%
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