
OVERDÆKNING

Løsning: 
Specialdesignet løsning med rammekonstruktion af 
galvaniseret stål og tagvifte af aluminiumsprofiler.   

På den lukkede overdækning monteres en special 
fremstillet presenning/presenningslærred 
(Vandtæt) i beige eller grå?







KANTAFGRÆNSNING

Oprindelig inkluderet i tilbud: alukant som 
afgrænsning mod græs i område med sort 
gummibelægning.

Kantafgrænsning mellem gummibelægning og 
græs (rød markering)

Anbefaling: Støbt flisekant som mod 
hængekøjeområde og område med faldsand. 

Støbt flisekant der følger buen på fliseområdet således at der er en fast kant mod gummibelægningen. 

Kantafgrænsning mod faldsand ved hængekøjer (Gul markering) 

1) Støbt flisekant der holder sand og græs adskilt samt holder områdets udformning.   
2) Ingen kantafgrænsning mod græs. 

Kantafgrænsning mellem græs og faldsand ved klatreområde (Grøn markering) 

Ikke inkluderet i tilbud



BORDEÆNKESÆT

Inkluderet i tilbud: 

Bordebænke sæt i beton.

Vi gør opmærksom på at det kan være lettere for brugere at tilgå bordebænkesæt hvor der ikke 
er en høj kant hvor de skal løfte benene over. 



BORDTENNIS

•Fakta

•Bordtennisbord i fuld størrelse: B: 152 x L: 
274 x H: 76 cm (godkendt kampstørrelse)
•Arealkrav til hobbybrug: 300 x 575 x 220 
cm
•Spilleplade: 9 mm massiv melaminplade 0-
3mm curvation
•Ramme: 80 mm galvaniseret stål
•Belægning: SOFTMAT (grå)
•Benkonstruktion: Galvaniseret stål
•Udendørs bord
•Fast monteret aluminiumsnet
•Vægt 162 kg. Fyldes tilkøbte ballasttanke, 
vejer bordet 360 kg
•Bæreevne 1500 kg.

Ønsker i at tilkøbe ballasttanke til bordet ?

Disse øger vægten på bordet med ca. 230kg 

Merpris på ca. kr. 3000,-

Inkluderet i tilbud



GRAFIK

Grafikken i den mørke gummibelægning er tænkt udført med en farvet gummi som 
lægges ned i det eksisterende toplag. 

Gummibelægningen kan, over tid, trække sig og løsne sig mellem farverne så der opstår 
revner. Vi vil derfor anbefale at få malet grafikken på belægningen så dette undgås?  

Grafik med coating er inkluderet i tilbud



DIVERSE:

1) Udførelse i maj-juni er muligt. Det skal forventes at projektet strækker sig over en periode på 8-10 uger fra start til slut, 
såfremt at udførelse af entreprenørarbejde kan koordineres på samme tid. (Se tidsplan på næste side) 

2) Kontakt til entreprenøren før og under anlægsarbejdet foretrækkes så arbejdsgangene kan koordineres. 
1) Det vil være en stor fordel hvis entreprenøren kan sætte af, grave ud og overlevere stabil bund i multibaneområdet før 

montering. Et kort ”byggemøde” før opstart er at foretrække.  

3) En lokal kontaktperson er ligeledes at foretrække, da der kan opstå spørgsmål undervejs. 

4) Alt efter valg af kantafgrænsning kan montering aftales og udføres af Uniqa.

5) Der er behov for adgang til vand og el, om muligt. Vand er dog det vigtigste.

6) Byggehegn anbefales. Opstilles der ikke byggehegn afspærres arealerne hvor der udlægges gummibelægning med 
minestrimmel i tørretiden. Gummibelægningen tørrer indenfor få timer ved en temperatur over 10 grader og kan hvis 
vejret tillader det anvendes dagen efter udlægning. 

Øvrige udgifter:
• Entreprenørarbejde og belægning
• Faldsand
• Kantafgrænsning (delvis)
• Beplantning
• Byggehegn  



ESTIMERET TIDSPLAN

Montering Forberedelse Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8

Multibane Områder afsat, udgravet 
og afrettet med stabil

X X

Redskaber/overdækning Udgravet til faldområde
(Evt. kantafgrænsning)

X

Belægning og kantafgrænsning Kunden koordinerer X X

Gummibelægning Bund afrettet X X

Bordebænke og bordtennis Belægning klar X

Grafik (Hvis malet) Gummibelægning X

Overlevering X



DRIFT, VEDLIGEHOLDLSE & EFTERSYN:

1) Drift og vedligeholdelsesplaner fremsende for redskaber og belægning. 
2) Legepladseftersyn: 

1) Der stilles ikke krav til, at legepladser eller legepladsredskaber skal certificeres. Offentligt tilgængelige 
legepladser skal leve op til en række europæiske standarder i standardserien DS/EN 1176 samt DS/EN 1177. Det 
er ejeren af den matrikel, som legepladsen står på, som er ansvarlig for, at legepladsen lever op til gældende 
krav.

2) Selvom der kun stilles krav til, at en legepladskontrol fortages af en kompetent person, kan det være en god idé 
at få en certificeret legepladsinspektør til at gennemføre den årlige hovedinspektion. En certificeret 
legepladsinspektør skal kende de gældende standarder, og kan derfor også lettere gennemføre en grundig 
legepladsinspektion. Fordelene ved at få en certificeret legepladsinspektør er først og fremmest, at inspektøren 
har et indgående kendskab til de gældende standarder. Derudover udarbejder legepladsinspektøren en 
kontrolrapport, hvor afvigelser, fejl, mangler m.m. behandles. Dette gøres ud fra en risikovurdering, så det er let 
for den ansvarlige for legepladsen at udbedre forhold med en uønsket risiko.

3) Ud over, at der skal foretages en årlig hovedinspektion af legepladsen, skal der blandt andet også foretages en 
rutinemæssig visuel inspektion. Denne kan den legepladsansvarlige på legepladsen selv stå for. Om der er behov 
for en daglig inspektion, eller om det er tilstrækkeligt med en inspektion ugentlig basis, afhænger af, hvor meget 
legepladsen bliver brugt. Den rutinemæssige visuelle inspektion er blot en visuel inspektion, hvor legepladsen 
gennemgås meget overordnet. Her skal der kigges efter åbenlyse fejl, eksempelvis defekte dele og hærværk. 
Denne visuelle inspektion skal også tjekke, om der ligger glasskår eller om der ligger sten eller andet 
uhensigtsmæssigt på faldunderlagene. Bruges sand eller grus som faldunderlag, kan der være behov for at 
fordele underlaget, så det ligger i et jævnt lag.
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