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Forhindringsbane
med slyngtov
Vi har genopfundet det
gamle slyngtov (m. karabinhage). 

I kombination med en
forhindringsbane:

Vejl. udsalgspris: 
42.000,-

25.200,-
-:  40%

40% rabat på danske legeredskaber
Danskejet ü   Danskproduceret ü   Danske montører ü



-:  40%

2 3NB: Alle priser i denne brochure er eksklusiv moms, montering, underlag og levering.                   NB: Alle priser i denne brochure er eksklusiv moms, montering, underlag og levering.

PlanLeg vil gerne hjælpe med at sætte Danmark i gang igen. 
PlanLeg er en danskejet virksomhed og alle produkterne i 
brochuren bliver produceret eller samlet af danske 
medarbejdere. I denne tid har vi valgt at fokusere vores 
energi på at støtte danske leverandører og producenter. Vi 
giver derfor 40% rabat på alle produkter i denne brochure til 
og med den 1. oktober 2020 eller så længe lager haves. Vi 
håber på I vil være med til at hjælpe Danmark i gang igen.

 Danskejet ü
 Danskproduceret ü
 Danske montører ü

Når du vælger PlanLeg...
Du kan frit vælge mellem sideplader i fem forskellige farver. Sidepladerne er fremstil-
let i højtrykslaminat (HPL - High Pressure Laminate), som er et uhyre stærkt og robust 
materiale, velegnet til udendørs brug i mange år.

Du kan ligeledes vælge mellem 
sort bejdset eller natur træ. 
(se nedenfor)

Prisen er inklusiv 
terrasse/trin.

”Hang-out”
 - genialt ”Hang out” 
legeredskab med plads 
til mange børn.

Et fantastisk redskab til 
udeundervisning.

Vejl. udsalgspris: 
110.000,-

66.000,-

Vi hjælper Danmark
med at støtte danske producenter



Tårnsystem 55
Varenummer: RK5545
Sikkerhedsareal: 1500 x 750 cm
Total højde: 270 cm
Faldhøjde:  180 cm
Aldersgruppe: +3 år
Normer:   EN1176
Vejl. udsalgspris:  216.375,-

129.825,-
15.0 m

7.
5 

m

-:  40%

Tårnsystem 41
Varenummer: RK5470
Sikkerhedsareal: 1165 x 935 cm
Total højde: 350 cm
Faldhøjde:  180 cm
Aldersgruppe: +3 år
Normer:   EN1176 
Vejl. udsalgspris:  171.000,-

102.600,-
-:  40%

Tårnsystem 70 
Varenummer: RK5750 
Sikkerhedsareal: 1070 x 1020cm
Total højde: 410cm
Faldhøjde:  240cm
Aldersgruppe: +3 år
Normer:   EN1176
Vejl. udsalgspris:  223.000,-

133.800,-

4 5NB: Alle priser i denne brochure er eksklusiv moms, montering, underlag og levering.  NB: Alle priser i denne brochure er eksklusiv moms, montering, underlag og levering.

Her finder du alt til legepladsen
 -  leg, udvikling og læring

-:  40%



Minisystem 1
Varenummer: RK4100N
Sikkerhedsareal: 430 x 445cm
Total højde: 160 cm
Faldhøjde:  60 cm
Aldersgruppe: +1 år
Normer:   EN1176
Vejl. udsalgspris:  34.000,-

20.400,-
-:  40%
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Minisystem 20
Varenummer: RK4200AA
Sikkerhedsareal: 515 x 540cm
Total højde: 230 cm
Faldhøjde:  60 cm
Aldersgruppe: +1 år
Normer:   EN1176 
Vejl. udsalgspris:  54.000,-

32.400,-
-:  40%

Legehus på pæle 
(uden rutsjebane)
Varenummer: SD0130
Aldersgruppe: +3 år
Normer:   EN1176
Vejl. udsalgspris:  21.900,-

13.140,-

Legeredskaber til mindre børn 
- til god, sund og lærerig leg

-:  40%
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Tårnsystem 22
Varenummer: RN4280AA
Sikkerhedsareal: 900 x 900cm
Total højde: 380cm
Faldhøjde:  290cm
Aldersgruppe: +3 år
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris:  129.000,-

77.400,-
-:  40%

Klatreskib 1
Varenummer: RN2900
Sikkerhedsareal: 1400 x 700cm
Total højde: 220 cm
Faldhøjde:  150 cm
Aldersgruppe: +4 år
Normer:   EN1176

Vejl. udsalgspris:  119.000,-

71.400,-

14.0 m

7.
0 

m

-:  40%

Naturlegeredskaber skaber 
et naturligt legemiljø 
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Lille legehus
Varenummer: RN7000
Sikkerhedsareal: 120 x 120 cm
Total højde: 160 cm
Faldhøjde:  0 cm
Aldersgruppe: +1 år
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris:  16.500,-

9.900,-
-:  40%

NB: Mulighed for tilkøb af terrasse

Stort legehus
Varenummer: RN7010
Sikkerhedsareal: 180 x 120cm
Total højde: 160 cm
Faldhøjde:  0 cm
Aldersgruppe: +1 år
Normer:   EN1176

Vejl. udsalgspris:  20.000,-

12.000,-
-:  40%

Legeudekøkken
Varenummer: RK9490
Sikkerhedsareal: 50 x 250 cm
Total højde: 100 cm
Faldhøjde:  0 cm
Aldersgruppe: 1 år
Normer:   EN1176

Vejl. udsalgspris:  9.500,-

5.700,-
-:  40%

Tidløse legeredskaber
- for både de store og de små

Facade-
Legehus
(NB. Forskellige 
varianter)
Varenummer: RN7302
Aldersgruppe: +1 år
Normer:  EN1176

                         Vejl. udsalgspris:  7.125,-

           4.275,-



Bæltegynger på stolper
Varenummer: RN5120 
Sikkerhedsareal: 200 x 300cm
Total højde: 150cm
Faldhøjde:  135 cm
Aldersgruppe: +1 år
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris:  11.000,-

6.600,-
-:  40%

Gyngestativ med 2 gynger
Varenummer: RN5001
Sikkerhedsareal: 750 x 400cm
Total højde: 225 cm
Faldhøjde:  135 cm
Aldersgruppe: +3 år
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris: 15.000,-

9.000- -:  40%

Gyngestativer inkl. gynge
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Kurvegyngestativ
Varenummer: RN5011 
Sikkerhedsareal: 750 x 300 cm
Total højde: 225 cm
Faldhøjde:  140 cm
Aldersgruppe: +2 år
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris:  22.000,-

13.200,-

Gyngestativer inkl. gynge

Gynger og gyngestativer
- de uundværlige legeredskaber

-:  40%
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Bænk på robinie stubbe
Varenummer: RN9010
Sikkerhedsareal: 30 x 180 cm
Total højde: 30 cm
Faldhøjde:  0 cm
Aldersgruppe: +1 år
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris:  2.500,-

1.500,-
-:  40%

Robinie bord/bænk
Varenummer: RN9110
Sikkerhedsareal: 150 x 180 cm
Total højde: 75 cm
Faldhøjde:  0 cm
Aldersgruppe: +1 år
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris:  12.300,-

7.380,-
-:  40%

Møbler til legepladsen
- med robust og naturligt design

Bænk af kalmartræ
Varenummer: RN9025
Sikkerhedsareal: 55 x 180 cm
Total højde: 80 cm
Faldhøjde:  0 cm
Aldersgruppe: +1 år
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris:  4.250,-

2.550,-
-:  40%

Bord-
bænksæt
i Topwood
Varenummer: RN9131
Sikkerhedsareal: 150 x180 cm
Total højde: 75 cm
Faldhøjde: 0 cm
Aldersgruppe: 1 år
Normer:  EN1176

                   Vejl. udsalgspris:  4.000,-

        2.400,-
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Læsejl 4x1,5 m
Varenummer: RN9434
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris:  3.375,-

2.025,-

Solsejl 3x3x3 m
Varenummer: RN9410
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris:  4.750,-

2.850,-

Solsejl 4x4 m
Varenummer: RN9413
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris:  6.500,-

3.900,-
-:  40%

Solsejl fra PlanLeg
skaber hygge i skyggen

Dragesejl 5x7 m
Varenummer: RN9416
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris:  9.000,-

5.400,-
-:  40%

-:  40%

-:  40%
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Dinosaur-skelet
Varenummer: SD01122
Aldersgruppe: +3 år
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris: 21.680,-

13.008,-
-:  40%

Tal-leg
incl. 2 trampoliner
og gummi
Aldersgruppe: +3 år
Normer:   EN1176 

Vejl. udsalgspris: 110.000,-

66.000,-
-:  40%

Elementer fra virkeligheden
-  børnene skaber legen
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Hvis du har brug for andet end du finder her, så kontakt os endelig. Vi står 
også til rådighed med henblik på at tegne løsningsforslag til legepladser, 
sportsanlæg og diverse udemiljøer. Vores landskabsarkitekter visualiserer 
ideer og muligheder for at sikre at netop jeres nye uderum bliver optimeret til 
jeres behov. 

Kontakt vores team
Vores team består af dedikerede og nøje udvalgte medarbejdere, som brænder for at skabe optimale rammer 
for leg og læring til børn og voksne i alle aldre. Alle vores projektchefer har mindst 10 års erfaring i branchen.              

Vi håber I har lyst til at arbejde sammen med os for at skabe fremtidens legepladser og uderum.

Jesper Andersen
Indehaver

ja@planleg.dk 
+45 29 29 90 98

Dennis Andersen
Projektchef

da@planleg.dk 
+45 51 71 97 98

Anne Andersen
Marketing

aa@planleg.dk 
+45 40 40 49 88

Kenneth Jørgensen
Projektchef

kj@planleg.dk 
+45 51 79 90 98

Michael Schafranek
Projektchef

ms@planleg.dk 
+45 40 24 90 98

Henrik Vielsted
Landskabsarkitekt

hvd@planleg.dk 
+45 59 44 20 00

IVAR BENTSENS VEJ 6 - 4300 HOLBÆK - DANMARK - TLF.: +45 59 44 20 00 - WWW.PLANLEG.DK -  INFO@PLANLEG.DK

40% rabat på danske legeredskaber
Danskejet ü   Danskproduceret ü   Danske montører ü


