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En unik løsning med jeres behov i fokus
Læring, leg, børn, pædagogik og originalitet er noget af det vigtigste for os, når UNIQA skaber en unik og 
inspirerende løsning til jer.

Unikt sortiment
UNIQA har løsningen til de fleste projekter, da UNIQA både har klassiske legepladser, stållegepladser, 
naturlegepladser, udendørs fitness, parkourbaner, multibaner, alt i faldunderlag, m.v., samt et fantastisk 
møbelsortiment til børnehaver og skoler.

Unik rådgivning
UNIQAs rådgivning tager udgangspunkt i jeres behov og giver jer større frihed til at vælge præcis den 
producent, der bedst opfylder jeres krav. UNIQA er ikke bundet af andre hensyn end til at levere den 
optimale løsning, der giver brugerne den bedste oplevelse. Derfor kan I indrette jer med større valgfrihed.

Unik kvalitet
UNIQA leverer produkter og løsninger af kompromisløs kvalitet, hvor materialevalg, bearbejdning, 
sikkerhed og æstetik går op i en højere enhed. Det lyder som en række flotte ord, men UNIQA sætter 
handling bag – lige fra udvælgelse af producenter til rådgivning, levering og opfølgning.

Unik service
UNIQA er dedikeret til at levere en unik oplevelse, hver gang UNIQA rådgiver og vejleder jer. UNIQA er 
klar over, at det kun tager en enkel dårlig oplevelse at ødelægge et møjsommeligt opbygget ry. Derfor 
sætter UNIQA alle kræfter ind på at sikre jer en god og personlig oplevelse hver gang.

Om UNIQA
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At skabe at område der danner ramme for aktiviteter og socialt samvær på tværs af alle aldersgrupper. 

En multibane der byder ind til boldspil, hockey, basket, badminton og andre former for aktivitet og sociale sammenkomster. 

Omkring multibanen er ønsket at skabe mindre områder der hver især henvender sig til de forskellige målgrupper. 

• Et område til unge, hvor de kan være sammen og hygge sig i hængekøjer eller udfordre hinanden i et spil bordtennis. 

• Et område med parkour, trampoliner og balance udfordringer. 

• Et område med klatreaktiviteter. 

• Et fællesområde hvor både børn og voksne kan sidde og samtidig følge med i hvad der sker på multibanen og de øvrige områder. 

Særlige krav/ønsker til området: 

• Bæredygtige og vedligeholdelsesfrie materialer

• Primær målgruppe 6-16 år

• Sekundær målgruppe 0-6årige

• Etablering af multibane med mulighed for boldspil, ophold, badminton, basket og hockey.

• Område med ophold til de unge 

• Parkour område

• Trampolin område med terræn og balanceelementer

• Opholdsområde med overdækning - Fællesområde 

• Klatreområde med klatreforløb

• Klatrevæg

Jeres ønsker/drømme
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Området danner ramme for aktiviteter der primært henvender sig til 
børn/unge mellem 6-16år. 

Multibanen er områdets centrum og danner ramme for aktiviteter som 
boldspil, basket, hockey og badminton. 

Den kantede form på multibanen skjules af de organiske områder der 
omkranser banen. 

Længst væk etableres der et opholdsområde for de unge hvor der er 
mulighed for at spille bordtennis”, hænge ud” i hængekøjerne eller på playfurn
møblerne.  

Modsat etableres et fællesområde med bordbænke, tribune og playfurn
møbler.  Overdækning i begge områder sørger for læ og ly. 

De to områder forbindes af et Parkour/Trampolinområde og modsat et 
klatreområde. 

Med løsningsforslag, får I kvalitetsmaterialer der er sikrede mod hærværk, der 
sikrer lav til ingen vedligehold, samtidig med at det passer designmæssigt ind i 
området

Projektbeskrivelse/koncept
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Området i fremtiden
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Området i fremtiden

MULTIBANE

KLATREOMRÅDE

OPHOLD
UNGE

TRAMPOLIN/
BALANCE 

OPHOLD
FÆLLES
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Multibane

MÅL1

REDSKABER

Multibanen er områdets centrum og byder ind til alle former for boldspil 

samt hockey, basket og badminton. 

Banen er 13x21m og med galvaniserede mål i hver ende samt 4 hockey 

mål på tværs. I den ene ende er der basket standere på hver side af banen. 

Der er adgang til banen via en låge der også tillader adgang for 

kørestolsbrugere.  

På hver side af banen indbygges to tribuner (2m) hvor der er mulighed for 

ophold. 

Beskrivelse

TRIBUNE2 HOCKEY MÅL3 BASKETSTANDER4
Arena mål – Galvaniseret 
2x3m.

2 stk

1

Udvendig tribune 3x3m

Der monteres udvendig 

tribune ved fælleområde.

Indvendige tribuner 2m 

Fort Knox mini street mål i 
aluminium – Mål 
120x80x71cm
4 stk.

Solidt basketstander af stål. 

Monteres bag Fort Knox 

street mål. Kan justeres i 

højden.

2 stk. 

2 3

4

LÅGE5
Handikapvenlig adgang til 
multibanen 90cm 

5

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE
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Multibane

NET5

REDSKABER

På tværs af banen er der mulighed for at spænde net op til badminton eller 

volleyball. 

Gummibelægningen sikrer et optimalt underlag for multisportsaktiviteter. 

I den ene ende af banen monteres der klatregreb på ydersiden af 

boldvæggen.  

Beskrivelse

BOLDVÆG/KLATREVÆG6 GUMMIBELÆGNING7
Badmintonnet kan monteres 
på tværs af banen 

På yderside monteres der 

klatregreb på boldvæggen. 

2x5m 

PLAYTOP gummiunderlag –
Gennemtestet og 
bæredygtigt EPDM 
gummibelægning .

Farve: Grøn NIKE Grind

Opstregning med hvis maling

6

7
5
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Opholdsområde unge

BORDBÆNKESÆT1

REDSKABER

En cirkelformet flisebelægning danner ramme for opholdsområdet, hvor 

de unge kan hænge ud i hængekøjerne eller på de forskellige møbler. Der 

er også mulighed for at udfordre hinanden i bordtennis. 

Den special designede overdækning og hækken skaber læ og ly for vejr og 

vind. 

Beskrivelse

BORDTENNIS2 PLAYFURN MØBLER3 HÆNGEKØJER4

Bordbænkesæt i beton. 
Vejrbestandigt og kan tåle at 
stå ude hele året. 

1

Bordtennisbord i fuld størrelse: 
B: 152 x L: 274 x H: 76 cm –
Ramme og ben i galvaniseret 
stål. Aluminiumsnet og 
spilleplade i melamin. 

Runde opholdsmøbler i  
gennemfarvet genanvendt 
plast. 

Farve: Orange

Et komplet hængekøjesystem 
med 3 x grå stolper og 2x sort 
hængekøje. 

2
3

4



10

Parkour

PARKOUR S1

REDSKABER

Beskrivelse

PARKOUR XS 2 PLAYTOP Kugle3 GUMMIBELÆGNING4

1

UNIQA Parkour stativ til 
træning – L360cm B:180cm 
H:160cm 

PLAYTOP gummikugle i 
orange Ø60cm

PLAYTOP gummiunderlag –
Gennemtestet og bæredygtigt 
EPDM gummibelægning .

Farve: Sort NIKE Grind
Farve grafik: May Green & 
Orange

2

3
4

Parkourområdet byder på masser af udfordringer. 

Her kan man bland andet udfordre sig selv i klatre, hoppe, svinge og 

balanceøvelser. 

Grafikken i gummibelægningen binder de to områder sammen og skaber 

et forløb. 

UNIQA Parkour stativ til 
træning – L420cm B:240cm 
H:240cm 
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Trampolin & balance

TRAMPOLIN1

REDSKABER

Beskrivelse

2 PLAYTOP Kugle 3 GUMMIBELÆGNING

1

PLAYTOP gummikugle i 
forskellige farver og 
størrelser til sjov og 
udforende balanceleg

PLAYTOP gummiunderlag –
Gennemtestet og bæredygtigt 
EPDM gummibelægning .

Farve: Sort NIKE Grind
Farve grafik: May Green & 
Orange

2
3

De to trampoliner monteres i mindre bakker og omkranses af 

gummibelægning som giver et godt faldunderlag. 

Balancekuglerne og grafikken i gummibelægningen danner forløb mod 

trampolinerne. 

EUROTRAMP trampoliner Ø98. 
Trampolinerne integreres i to 
mindre bakker. 
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Fælles opholdsområde

PLAYFURN MØBLER1

REDSKABER

Beskrivelse

2 BORDBÆNKESÆT 

1

Bordbænkesæt i beton. 
Vejrbestandigt og kan tåle at 
stå ude hele året. 

2

Fællesområdet byder på flere forskellige muligheder for ophold. 

Under den specialdesignede overdækning kan man søge i ly for vind og 

vejr ved de robuste beton bordbænkesæt. Omring overdækningen sørger 

beplantningen for læ. 

På tribunen kan man være med i fællesskabet og samtidig følge med i 

hvad der sker på multibanen. 

De runde playfurn møbler kan anvendes til ophold eller som balance eller 

fitnessredskaber. 

Runde opholdsmøbler i  
gennemfarvet genanvendt 
plast.  

Farve: Grøn
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Klatreområdeområde

REDSKABER

Beskrivelse

1 KLATREREDSKAB  

1

Klatresystem med knudetov.
Stål stolper med tifun tov. 
L:336cm H: 223cm

2

I området bag multibanen etableres en halvcirkel med faldsand og tre 

klatreredskaber i forløb.

3

2 KLATREREDSKAB 

System med klatre og snurre 
aktiviteter. 
Stålstolper med taifun tov.
L: 650cm  H: 225cm

3
6

KLATREREDSKAB

Klatresystem med balance. 
Stålstolper med taifun tov.
L: 336cm  H: 2203m
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Området i fremtiden
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Området i fremtiden
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Området i fremtiden
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Området i fremtiden
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Området i fremtiden
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Området i fremtiden
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Området i fremtiden
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Området i fremtiden
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Området i fremtiden
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Området i fremtiden
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Området i fremtiden
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Sjov og sikker gummibelægning
Gummiunderlag kan være en vigtig del af legepladsmiljøet. UNIQA anbefaler altid at bruge 
gummiunderlag som faldunderlag og i mange tilfælde kan gummiunderlaget være en integreret del af 
selve legepladsen. Der er et rigt udvalg af muligheder med gummiunderlag: det er f.eks. muligt at 
designe underlaget, så det fungerer som et lærerigt miljø eller som en del af et eventyrlandskab.

TÜV-certificeret
I henhold til DS/EN1176 og DS/EN1177.

Sliktest-certificeret
Det er det eneste produkt, der er godkendt i forhold til EN71-3 (sliktesten/legetøjstesten), hvilket betyder, 
at du kan slikke på gummien uden påvirkning.

Kørestol-certificeret 
Så det er et underlag, der inkluderer alle i leg og bevægelse.

UV-behandlet
Gummiunderlaget er UV behandlet, så farven ikke blegner pga. uv-strålingen fra den daglige sol. 

Dræn-certificeret
Gummiunderlaget er testet og overholder alle krav i forhold til dræn.

Brand-certificeret
Gummiunderlaget er ikke antændeligt og kan derfor ikke brænde.

Produktinfo: Gummibelægning - Playtop
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Den billigste løsning over tid
UNIQAs gummiunderlag er den bedste løsning til legepladsen. Udover de mange certifikater og 
begrundelser som mulighed for øget legeværdi, så er der også økonomiske gevinster ved at vælge 
gummi. 

Gummiunderlaget er med få undtagelser helt vedligeholdelsesfri og det medfører intet slid på 
legeredskaberne og de omkringliggende miljøer. 

Det betyder, at selvom gummibelægning ikke er den billigste løsning lige nu og
her, så gør de lave levetidsomkostninger det til den billigste løsning i længden.

Den billigste løsning allerede efter 4 år (se graf til højre).

Op til 91% genbrug og gummibasen er altid lavet af genanvendte industridæk.

Gummiunderlaget kan installeres på alle former og i alle vinkler.

Gummiunderlaget kan desuden installeres på alle faste overflader.

Der er blevet lagt over 4.000.000 m2 UNIQA gummiunderlag.

Som leverandør har UNIQA desuden valgt at bruge 15 mm topgummi i stedet for de 10 mm, der er 
normen i branche, da det giver jer en bedre og mere sikker løsning.

Produktinfo: Gummibelægning - Playtop
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Miljøvenligt underlag, som inspirerer til mange timer leg

UNIQA har et stort internationalt samarbejde med Nike: UNIQA genbruger de gamle gummisko til 
gummiunderlag og faldunderlag til legepladser. Skoene bliver samlet ind fra hele verden og leveret hos 
UNIQA.

Det bliver derefter behandlet på den rigtige måde og det er faktisk primært gummisålen, man bruger i 
den gummibelægning, UNIQA kalder for Nike Grind. Der kan være så meget som op til 22 forskellige 
gummisko i 1 m2 Nike Grind. 

En flot løsning med høj legeværdi og som er god ved miljøet.

Se Produktvideoen: Nike Reuse A Shoe – YouTube eller tryk på billedet

Produktinfo: Gummibelægning – Playtop (Genbrug)
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Produktinfo: Gummibelægning

Sikkerhed i top
Vil du gerne have den bedste løsning som underlag til din 
legeplads? Det elastiske og eftergivende faldunderlag beskytter 
børnene fra alvorlige skader ved fald og overholder de højeste krav 
inden for sikkerhed og faldhøjder i henhold til DS/EN1176 og 
DS/EN1177. 

Faldunderlag
UNIQA anbefaler altid at bruge gummiunderlag som faldunderlag til 
legepladsen. Flere steder anvendes underlaget som den primære 
del af legepladsen eller selve legepladsen, da kun fantasien sætter 
grænser for mulighederne.

Miljøvenlig løsning - op til 91% genbrug
UNIQAs gummiunderlag indeholder en stor mængde af 
genbrugsgummi – helt op til 91%. Det er derfor også en god løsning, 
hvis I vil tage hensyn til miljøet. I NIKE Grind gummiet indgår der 22 
brugte gummisko pr. m2.

Billigste løsning i længden
UNIQAs gummiunderlag kræver ingen vedligeholdelse og er den 
billigste løsning i længden. Ved 15 mm toplag forventes 20 års 
levetid. Gummiunderlag slider væsentligt mindre på 
legeredskaberne og omgivelserne ude og inde.

Sikkerhed og test
Testet og godkendt af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut og i 
forhold til EN71-3 (slik-test). Overholder de højeste krav indenfor 
sikkerhed og faldhøjder i henhold til DS/EN1176 og DS/EN1177. 

Underlaget bliver en del af legepladsen
Du kan vælge mellem mange flotte farver og lave mønstre eller 
inkorporere mønstre eller læring i underlaget. 
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Forudsætninger/forbehold
Der skal være fri adgang til vand

Der skal være fri adgang til el. 400 volt 16 amp. inden for 50 meter (evt. generatorleje faktureres særskilt)

Der tages forbehold for tørt vejr og tørt underlag

Temperaturen må ikke komme under 8 grader celsius

Der er ikke indregnet evt. vinterforanstaltninger eller leje + opsætning af byggepladshegn

Derudover følges de almindelige betingelser ifølge AB92

Krav til underlag og areal
Fast underlag, f.eks. vibreret stabilgrus eller betonskærver, asfalt, beton, fliser eller lignende.

Bærelaget skal være udført, således at vand kan trænge bort

Underlaget skal være afrettet med en afvigelse på maksimalt +/- 1 cm på en 4 meter retteskinne

Der er fast kant rundt om pladsen som afslutning på belægning. Natursten, asfalt, beton, fliser eller 
lignende

Affald
Fri adgang til container med forbrændingsegnet affald (plastposer samt gummirester)

Efter endt installation, skal området sikres grundigt, så der ikke sættes fodspor i underlaget. Skulle der 
alligevel blive sat fodspor i underlaget, er dette ikke en reklamationssag.

Der ydes ikke garanti på samlinger i gummibelægning.

Alle ordrer, som planlægges udført fra 1. oktober – 31. marts har den risiko, at de ikke kan udføres før 
foråret på grund af vejrsituationen. SKAL ordren udføres i disse måneder, må der påregnes EKSTRA 
omkostninger til overdækning/telt og opvarmning.

Leveringsbetingelser: Gummibelægning
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Faldsand
Sand til legepladser, sandkasser og som faldunderlag kræver en helt speciel type sand, der kan 
absorbere stød og dermed ikke ”pakker sig” som et hårdtslående underlag. Faldsand er det mest 
anvendte underlag på legepladser. Det er det billigste at anskaffe, men kræver mest vedligeholdelse.

Produktinfo: Belægninger
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Udviklet i samarbejde med DBU
UNIQAs specialdesignede og unikke multibaner er i absolut særklasse og vil skabe ny motivation til 
bevægelse og motion blandt børnene i samarbejde med DBU. 

Det er en multibane, der kan tilpasses 100% efter jeres ønsker, behov og budget. Den støjdæmpende 
multibane er en bestseller og er ekstremt populær alle steder, den allerede er sat op og taget i brug.

Tilpasningsvenlig
UNIQA multibaner kan opstilles på alle underlag og kan leveres i netop dén størrelse, der passer til jeres 
område. 

Støjdæmpende
Banderne er de mest støjdæmpende på markedet. Det meste af lyden samles i de brede bander og den 
lyd, der ikke bliver i banderne, reflekteres tilbage ind mod multibanen. Når du står ved siden af 
multibanen, er støjniveauet svarende til normal samtale.

Siddevenlig
De brede bander er meget mere siddevenlige, hvilket er med til at tiltrække andre børn end dem, der 
normalt bruger multibane. Derved bliver multibanen et socialt samlingspunkt.

Vedligeholdelsesfri
Afhængig af jeres konfiguration er banen næsten 100% vedligeholdelsesfri og det er ofte kun ved meget 
ekstrem behandling, at banen kræver vedligeholdelse.

Unikt koncept - Multibanen fra UNIQA kombinerer UNIQA ofte med andre
aktivitetsformer, såsom Parkour, Calisthenics, Crossfit, elektronisk væg mm., 
hvilket medfører et alsidigt område med øget aktivitet. 

Se referencevideo →

Produktinfo: DBU Multibane
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Støjsvage bander i højeste kvalitet
Banen er udført i ekstruderet plast. Rammen er udført i galvaniseret stål. Bandernes solide konstruktion 
sikrer en utrolig vandalismeresistent løsning, som samtidig skaber en fordelagtig støjsvag bane.

Bandemodulernes store fleksibilitet gør det muligt at tilpasse banestørrelsen efter ønske og behov. 

Materialer
• PVC, gennemfarvet, godstykkelse: 5 mm.

• UV-bestandigt afbleges og nedbrydes minimalt af solen.

• Graffiti mm. er nemt aftageligt.

• Robust overfor påvirkninger som slitage samt vejrlig.

• 20 cm bandebredde giver en god solid og siddebar konstruktion.

• Topbeslag er 2 mm galvaniseret stål.

• Banderne er støjtestede.

Teknisk information

Banen er fremstillet i plast og leveres i grå antracitfarve. Banderne er som standard 95 cm høje, ved 
målene 160 cm høje og fyldes med beton og stabilgrus med en ramme udført i galvaniseret stål på ca. 2 
mm. Bandernes solide konstruktion sikrer en hærværkssikret løsning, som samtidig skaber en fordelagtig 
støjsvag bane. Målene er galvaniseret stål.

Produktinfo: DBU Multibane
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Produktinfo: DBU Multibane

Vedligeholdelsesfri DBU multibane
Multibanen er udviklet i samarbejde med DBU. Den er 
danskproduceret i en høj kvalitet, er UV-bestandig og nærmest 
100% vedligeholdelsesfri. Kun ved meget ekstrem behandling 
kræver banen vedligeholdelse.

Multifunktionel
Multibanen kan kombineres med andre aktivitetsformer, så der kan 
udøves flere forskellige typer sport. Kombinér f.eks. med parkour, 
crossfit, basketball, hockey eller montér en klatrevæg og 
elektronisk væg.

Støjsvag
Banderne er de mest støjdæmpende på markedet, da det meste af 
lyden samles i de brede bander eller bliver reflekteret tilbage ind 
mod multibanen. Stående ved siden af multibanen svarer 
støjniveauet til normal samtale.

Socialt samlingspunkt
De brede bander er meget siddevenlige, hvilket tiltrækker andre 
børn end dem, der normalt bruger multibanen. Det medvirker til, at 
multibanen bliver et social samlingspunkt. Multibanen kan opstilles 
på alle underlag.

Garanti og levetid
Der gives 10 års garanti på banen og den har en forventet levetid på 
20-25 år. Banen er fremstillet i plast og fyldes med beton og 
stabilgrus med en ramme udført i galvaniseret stål på ca. 2 mm. 
Målene er i galvaniseret stål. 

Genbrugsplast
Banderne til multibanen er desuden lavet i genbrugsplast, så 
multibanen er også en god løsning for miljøet.
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Mere motion, bedre motorik
I samarbejde med eksperter har UNIQA udviklet de førende redskaber indenfor parkour. Gennem 
eksperternes store erfaring med netop parkour, deres konstante forskning indenfor børns kondition og 
bevægelse samt en fantastisk evne til at møde børn og unge i deres eget univers har UNIQA fundet de 
perfekte redskaber.

Parkour er en sportsgren, der er i rivende udvikling og som bliver mere og mere populær blandt børn og 
unge. Parkour er en sport, der aktiverer alle muskelgrupper og som også udvikler udøvernes balance, 
motorik og fleksibilitet. UNIQAs Parkour-udstyr er udviklet i samarbejde med eksperter for at sikre en 
udfordrende og sikker oplevelse.

Motion & bevægelse
Med Parkour får I et område med høj aktivitet og motionsværdi, et område med fokus på naturlig 
bevægelse, styrke, og udvikling. Parkour er derfor en god løsning til at opnå Sundhedsstyrelsens 
minimumsanbefaling om 60 min. bevægelse om dagen.

Balance, styrke og motorik
Parkour handler om at bruge sin krop til at opnå et flow i bevægelserne, derfor bliver jeres børn 
udfordret i både deres motorik, balance og styrke. Parkours kreative tilgang til bevægelse gør også, at 
børn og unge bliver udfordret i at løse udfordringer i at kommer fra A til B, hvilket også hjælper med at 
udvikle hjernens analytiske evner.

Teknisk information
Parkour består bl.a. af galvaniserede stålkomponenter i en fantastisk kvalitet. Der er også dele,  der er 
bestående af klassiske stålelementer, der er lavet til at modstå ekstreme vejrforhold. Desuden bruges 
der en unik powder coating, som giver en utrolig slidstærk overflade. Samlet medfører dette en 
langtidsholdbar løsning i høj kvalitet.

Produktinfo: UNIQA Parkour
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Produktinfo: UNIQA Parkour

Udviklet af eksperter og udøvere
Det er de førende eksperter indenfor parkour, som har udviklet 
produkterne.

Fra A til B hurtigst muligt
Parkour går ud på at komme fra A til B hurtigst muligt ved at tage 
alternative ruter både horisontalt og vertikalt, eller ved at springe 
over forhindringen. Samtidigt kan der udøves nogle tricks, der gør 
færden til en kunst og øger sværhedsgraden. Dette er årets bedste 
mulighed for at skabe aktivitet for unge.

Godkendt og certificeret
Alle redskaber er godkendt i henhold til EN1176, hvilket sikrer jer en 
mere sikker træning.

Den bedste kvalitet på markedet
Redskaberne er lavet i den absolut bedste kvalitet og bliver 
produceret med den mest moderne teknologi for at få de bedst 
mulige redskaber til træning. 

Stor interesse for parkour som 
sportsgren
Med disse redskaber fås en løsning, som øger fysisk træning og 
motion på en naturlig måde blandt byens børn, unge og voksne. 
Dette er en stigende sportsgren, som samler mange forskellige 
slags mennesker.
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Det fleksible legemøbel
Playfurn er en inspirerende og funktionel serie af møbler til lege- og opholdsmiljøer, designet og 
produceret i Danmark. Modulerne er lavet på en måde, så de kan kombineres til mange formål.

Materiale
Møblerne er udført i gennemfarvet rotationsstøbt polyethylen (PE-HD) i 6-8 mm godstykkelse. 
Overfladen er kugleblæst og fremstår robust og eksklusiv og med et godt greb. Materialet er vind- og 
vejrbestandigt og kan tåle store slagpåvirkninger. Møblerne er maksimalt UV stabiliseret – dog kan der 
over tid komme mindre farveændringer, afhængig af farven.

Vedligeholdelse
Produktet tåler de fleste rengøringsmidler og kan med fordel højtrykspules. Der er ingen vedligeholdelse 
på møblerne udover almindelig rengøring.

Monteringsmuligheder
Løs placering uden montering

Påfyldning af vand/sand for at øge vægten

Overflademontering

Nedgravning/støbning

Skridsikre gummifødder ved indendørs brug

Farver
Playfurn fås i standardfarverne hvid, sort, rød, orange, grøn og blå. Andre farver skal aftales specifikt. 

Garanti
UNIQA yder 2 års garanti på dit Playfurn møbel.

Produktinfo: Playfurn


