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LEGE- OG OPHOLDSOMRÅDET

Grundejerforeningens Legeplads på Grønagervej er at af ældre dato, og lever på flere måder ikke
og til EN1176, standarderne for legepladssikkerhed. Der er nedsat et legepladsudvalg som ønsker
at renoverer legepladsen.

Uno Koncept A/S er blevet kontaktet af Lp-udvalget og efter et konstruktiv møde med gode input
har vi lavet dette Projektforslag.

Projektet udføres som en samlet entreprise:

InputInputInputInput::::

Nedtagning + bortkørsel af gamle legeredskaber

Beholde Koldbøttestativ

Nyt legetårn

Nyt gyngestativ med 2 gyngesæder

Et Balanceforløb

Sandkasse + Købmandsdisk

Der skal endvidere lægges vægt på kvalitetsprodukter men et enkelt look, der falder ind i
heldheden i det nærliggende miljø. Lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger er en
forudsætning for etablering de nye legeredskaber.
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PRODUCENT

Naturleg

Vores naturlegepladser fremstilles i hånden i det mest holdbare robinietræ. Det er skabt til at
kunne klare det hårde slid dag efter dag, år efter år. Både redskaber, skulpturer, baner, huse er
konstrueret til sikker og inspirerende leg, men har også en æstetisk dimension, der giver hele
området omkring legepladsen en individuel karakter.

Naturlegsredskaber giver dig:

• Skræddersyede løsninger

• Håndlavet kunstværk

• Lang levetid

• Høj kvalitet

3



RÅDGIVNING & PROJEKTSTYRING

Support fra arkitekt

Når du vil realisere dine drømme, er vores arkitekt garant for, at du får faglig sparring og helhedstænkning ind i dit projekt. Det sikrer
dig en specialtilpasset løsning, der er både langtidsholdbar og æstetisk gennemført. Tag arkitekten med på råd tidligt i processen og gør
det rigtigt – første gang.

Konsulenter og eksperter

Fra første idé til færdigt anlæg skal dit projekt være i sikre hænder. Det sikrer vores konsulenter, som er eksperter inden for netop deres
felt. Du kan være tryg ved, at samme person følger projektet fra start til slut, så produktvalg, indretning og proces er optimal. Det giver
løsningen værdi.

Entrepriseleder

Når produkterne skal monteres, tager vores entrepriseleder over. Det betyder, at du har en dedikeret fagmand på opgaven, der sikrer høj
kvalitet i montageforløbet, styrer hele processen og sørger for den løbende sikkerheds- og kvalitetskontrol. Din fordel: Du ved, at alt er
monteret korrekt og overholder gældende krav.
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GRUNDPRINCIP FOR LEGEPLADSEN

Idéen er at skabe plads til alle børn – drenge og piger, de vilde og de forsigtige, de helt små og de 
lidt større. 

Derfor er der i projektet lagt fokus på at alle redskaberne kunne bruges af børnene uden voksen 
hjælp – det skal være nemt for de små børn selv af starte lege og benytte redskaberne som de 
synes er spændende. 

Det er b.la. gjort ved at holde redskaberne højde nede og tilføre de funktioner som små børn synes 
udfordrende og sjove. 

• For de mindste (1-3 år) kan det at klatre op på en lav platform, hvor man kan stå 
uden at falde ned, være nok. 

• For de lidt større (2-4 år) kan små rutsjebaner, som man selv kan komme op til, 
være spændende. 

• For de store (4-6) er det at balancere på bevægelige elementer som reb og net 
en udfordring. 
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OVERSIGTSTEGNING
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PROJEKTBESKRIVELSE 

Uno nedtager og bortkører de gamle legeredskaber.

Der opsættes ny legeredskaber i Uno Robinie serie.

ProdukterProdukterProdukterProdukter::::

XXXX Tårn & rutsjebane:

2 Platforme, Rutsjebaner, Skrå Trappe, Stigetrin , Brandmandsstang

U.13538 Gyngestativ med 2 gyngesæde

Sandkasse med Kiosk

Balanceforløb med 5 stubbe og balancebomme

Gl. Koldbøttestativ bibeholdes
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REFERENCE - PLATFORM MED RUTSJEBANE  - BLIVER SOM TEGNING MED 2 PLATFORME 
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SANDKASSE
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GYNGESTATIV MED 2 GYNGESÆDER
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BALANCESTUBBE + BALANCEBOMME 
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KIOSK
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REFERENCE NATUR LEGEPLADS
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ØKONOMISK OVERBLIK   

Aktivitets Tårn med Rutsjebane 50.695,- Kr.

175575 Gyngestativ med Babygynge og gyngesæde 12.800,- Kr.

Sandkasse med Kiosk 18.400,- Kr.

Balancebane med 5 balancebomme + 5 balancestubbe 16.400,- Kr.

Montering af legeredskaber 19.200,- Kr.

Nedtagning samt bortkørsel af gl. redskaber 3.800,- Kr.

121.295,- Kr.

Rabat 13.295,- Kr.

Pris I alt ekskl. moms 108.000,- Kr.

Pris inkl. Moms 135.000,- Kr.

Der henvises til Uno Koncept A/S' almindelige forretningsbetingelser. Bemærk herunder at Uno forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter, indtil hele den fakturerede købesum for Unos samlede leverancer er betalt. Legeredskaberne etableres på området efter
overensstemmelse med bygherre og UNO Koncept A/S. Ved monteringen tages forbehold for evt. store sten, betonfundamenter kabler og ledninger eller lignende i jorden. Bortkørsel af jord er ikke inkluderet i tilbuddet. Bygherre står for byggetilladelsen.
Betalingsbetingelser 14 dage netto. Alle priserne er eksklusiv. moms og gældende ved skriftlig ordreafgivelse i 2016. Alle rettigheder til projektforslag, fotos og tegninger tilhører UNO Koncept A/S og må ikke benyttes uden skriftligt samtykke.



HVEM ER UNO?

Hvem er UNO?

UNO er en danskejet virksomhed som forhandler legeredskaber, multibaner og udendørs fitness fra
flere af Europas største og førende producenter. Virksomheden er etableret i 2004 og har siden
starten haft fokus på at tilbyde kunderne enestående valgfrihed, rådgivning og kvalitet. UNO blev
kåret som gazelle virksomhed i 2010 og 2011.

Virksomhed

Hos UNO vil vi være det enestående valg, når det kommer til legepladser, udendørs fitness og
multibaner til pris- og kvalitetsbeviste kunder. Vi brænder for at levere løsninger, der gør forskel
og skaber glæde, leg og aktivitet.

Vision

UNO skal være første valg, når man vil forny sine udearealer. Hver kunde skal have enestående
hjælp til at skabe et uderum, der opfylder brugernes behov. Kunderne skal plejes og inspireres,
opleve professionel rådgivning og føle sig trygge.

Værdier

Alt arbejde i UNO er baseret på enestående værdier, der tjener som pejlemærker, når vi hver dag
skal leve op til- og helst overgå- vores kunders forventninger. Værdierne er: Personlig, kvalitet,
ansvar og professionalisme.

Sortiment

Vi tilbyder et enestående sortiment med inspirerende kvalitetsprodukter inden for legepladser,
udendørs fitness og multibaner. Vi udvikler helhedsløsninger til en bred vifte af kunder og hører til
markedslederne indenfor alle tre produktkategorier
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HVORFOR UNO?

Enestående sortiment

Uno håndplukker det bedste inden for legepladsindretning, gade- og parkudstyr samt udendørs
fitnessredskaber fra kompetente producenter i Europa og repræsenterer det på det danske
marked.

Enestående kvalitet

Uno leverer produkter og løsninger af kompromisløs kvalitet, hvor materialevalg, bearbejdning,
sikkerhed og æstetik går op i en højere enhed. Vi sætter handling bag de flotte ord – hver dag,
året rundt.

Enestående service

UNO er dedikeret til at levere en unik oplevelse, hver gang vi rådgiver og vejleder dig som kunde.
Vi er klar over, at det kun tager en enkelt dårlig oplevelse til at ødelægge et møjsommeligt
opbygget ry.

Enestående rådgivning

UNO arbejder altid ud fra kundens individuelle ønsker og behov. Vores konsulenter er særligt
uddannet til at analysere og fastlægge kundens egentlige behov. Vi lytter, udfordrer og
konkluderer altid på kundens ønsker. Vores fornemste opgave er at sikre, at kunden altid får
præcis det de har brug for, hverken mere eller mindre.
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OPFØLGNING & SIKKERHED

Logbog

Hos UNO tager vi ansvar for, at vores ideer om at tilbyde, udvikle og sælge enestående legepladser
bliver ført ud i livet.

Fra rådgivning over indretning og montage til den endelige ibrugtagning kan vi stå for hele
processen. Via vore leverandører har vi adgang til vejledninger om montage, inspektion og
vedligehold på alle vore produkter, så vore kunder kan få direkte adgang til disse. Disse
dokumenterer er altid elektronisk tilgængelige.

Tilsyn

Alle redskaber lever op til de strengeste krav inden for legepladssikkerhed, og vi har udviklet
vejledninger og værktøjer, der gør det lettere for legepladsejeren at overholde sin tilsynspligt.

Dokumentation

Uno leverer altid den nødvendige dokumentation, der hører til den nye legeplads. For eksempel
information om redskaber, reservedelsnumre og meget mere. Derudover findes overskuelige
formularer, der kan bruges til inspektion af legepladsen.

Sikkerhed

Når man laver legepladser til børn, skal sikkerheden være helt i top og det er den naturligvis hos
UNO. Vi sætter altid børnenes sikkerhed først og bruger derfor kun de bedste og mest solide
kvalitetsmaterialer på markedet. Alle legeredskaber lever naturligvis op til de strengeste regler
inden for legepladssikkerhed DS/EN 1176/1177.

Uno benytter sig af de samme montørteams til alle opgaver. De udvælges til de enkelte opgaver ud
fra de kompetencer og erfaringer de har. For at sikre en høj kvalitet i det arbejde der bliver
afleveret tages der løbende stikprøver af projekter som kontrolleres af legepladsinspektører.
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UNO KONCEPT A/S

Lerbækvej 8

2680  Solrød Strand

T: +45 70 20 60 70 

F: +45 56 72 61 71

E: info@uno.dk

W: uno.dk

Kontakt

Navn Jørgen Østergaard

T: +45 23 46 78 95

E: jo@uno.dk


