




Balance elementer, 29 serien M2, 1-6 år
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Balance elementer, 29 serien M2, 1-6 år
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Balance elementer, 29 serien M2, 1-6 år
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2904 

Balancebom

2906

Dobbelt balancebom

2908 

Tribbel balancebom

2912 

Dobbelt balancebom m/tov

2902 

Skrå balancebom

2914 

Tribbel balancebom m/tov

2918

Stjerne 3 balancebom m/tov

2920

Balancebom m/vange

2922

Gåtov m/vange

2926

Bevægelig bro m/tov

2928

Hoppestolper m/tov

2932

Net op/ned

Balance elementer, 29 serien M2, 1-6 år

2901 

Skrå balancebom m/trin

2905

Dobbelt  ”skæv” balancebom

2907 

Tribbel ”skæv” balancebom

2930

Palisadegang m/tov

2931

Bjælkebro

Guldborgs 29 serie M2, består af en lang

række elementer der kan fungerer

individuelt eller sammensættes, kombi-

neres og udbygges efter behov og

ønsker.

Ideen bag serien bygger på ønsket om

maksimal legeværdi, hvor barnets

motoriske muligheder stimuleres mest

muligt.

Det viser sig i materialevalg, modul-

størrelser, monteringsprincipper og frem

for alt, udvalget af elementer.

2924

Gåtov m/tov

2916

Stjerne 3 balancebom

2933

Trossebro

2910 

Balancebom m/tov

2934

Kravle op/ned vange/net

2936

Kravle op/ned  vange/vange

2938

Vandret net
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2974 

Roterende balance m/tov

2976 

Brændestabel

2971 

Dobbelt kolbøtte

2970 

Kolbøtte

2972 

Tribbel kolbøtte

2968

Op ned net m / tov

2966

Skrå balance m / tov-net

2940

Skråt net

2942

Tunnel

2944

Stylter 5

2946

Hoppe stolper 5

2948

Hoppe bjørnefod 5

2959

Sejlnet

2950

Fjedre bjørnefod

2952

Dobbelt fjedre bjørnefod

2954

Fjedre balancebom

2941

Flydende gulve

2949

Hoppestolpe med bjørnefod

2947

Hoppesti med bjørneføder 

En unikt egenskab for 29 serien, er højden.

Max højden på 99 cm (faldhøjde) gør at alle elementer kan monteres på

græs og derved er der ikke krav til et fordyrende faldunderlag. M 2

refererer til seriens størrelse på 2 meters modullængde.

2969

stolpe pyramide

2961

Reb klodser

2964

Klatrepyramide

2963

Klatretræ

Alle stolper og vanger er i Robinia, øvrige fittings i robuste materialer,

tilpasset formålet, der tåler et hårdt daglig brug. Hele serien leveres

forboret. Det sikrer en enkel og ukompliceret montering, hvor

muligheden for fejl i montagen, minimeres



2985 
Agillity bane

Balance systemer, 29 serien M2, 1-6 år

Der er utallige muligheder for at sammensætte og kombinerer 29
seriens elementer til den perfekte legeplads.
På siden her viser vi et lille udpluk at sammensætninger, der alle kan
monteres direkte på græs.

2987
Agillity bane

2983 
Agillity bane

2982 
Agillity bane

2981 
Agillity bane

2980 
Stolpe skov
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En næsten komplet udnyttelse af 29 seriens
enkeltdele. Sammensætningen tilgodeser
såvel de vilde drenge som de mere
forsigtige.

2989
Robinia agility bane

2988 
Agility bane

2979
Robinia stolpeskov med stubbe og tov

2975
Robinia stolpeskov med  tov

2994
Robinia agility bane
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Balance / klatre, elementer, 35 serie M2.5, +3 år
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Balance / klatre, elementer, 35 serie M2.5, +3 år
Guldborgs 35 serie M2,5, består af en lang række elementer der kan fungerer
individuelt eller sammensættes, kombineres og udbygges efter behov og ønsker.
M 2,5 refererer til seriens størrelse på 2,5 meters modullængde.
Alle stolper og vanger er i Robinia, og øvrige fittings i robuste materialer, tilpasset
formålet, der tåler et hårdt dagligt brug.
Hele serien er forboret ved levering så den er nem at montere, og muligheden for fejl
i montagen, minimeres.

3504 
Robinia balancebom, L=250

3502 
Robinia skrå balancebom, L=250

3520 
Robinia armgang, L=250 H=220

3548 
Robinia stylter, 5 stk

3526 
Robinia galge 
med dobbelt stolpenet L=250 H=220

3514 
Robinia galge 
med rustfrie ribber

3516 
Robinia galge 
med rebstiger L=250 H=220

3508 
Robinia galge 
med 5 tov klodser L=250 H=220

3522 
Robinia galge 
med stort stolpenet L=250 H=220

3518 
Robinia galge 
Med 4 stk klods tov, L=250 H=220

3506 
Robinia galge 
med rullebom, tov  L=250 H=220

3512 
Robinia galge 
med stolpe net, L=250 H=220

3524 
Robinia galge 
med gå/hånd tov  L=250 H=220

3510 
Robinia galge 
med 9 skrå tov klodser, L=250H=220<

På de følgende sider vises et samlet
overblik over de enkelte elementer
der indgår i serien samt vores forslag
til kombinations anlæg.

3537 
Robinia brændestabel
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3536 
Robinia galge 
med bjergplade, i Douglas,L=250 H=220

3528 
Robinia galge 
med pentagon net L=250 H=220

3546 
Robinia armgang L=250 H=240

3525 
Robinia galge 
med diverse net=250

3511 
Robinia bakkeopgang

3560 
Robinia galge 
med net L=250 H=220

3534 
Robinia stolper 
Med bjergplade, Douglas L=90/150 H=240

3552
Robinia bjælkebro L=250

3554 
Robinia bevægelig bro L=250

3553
Robinia rambuk L=250

3570
Robinia vippeplade med fjedre

3558 
Robinia stolper med netruse
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Balance / klatre, systemer, 35 serien M2.5, +3 år

3566
Robinia agility bane

Guldborgs 35 serie M2,5, består af en lang række elementer der kan sammensættes,
kombineres og udbygges efter behov og ønsker.
Vi viser her eksempler på forskellige sammenbygninger, dels af færdige opstillinger
baseret på 35 seriens elementer, dels kombinationer af enkeltelementerne, hvor
forløbet kan tilpasses et givent areal og målrette sig mod præcise ønsker.

16

G 2600 
Robinia 6 kant, stor

3591 
Robinia combi system
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3578 
Robinia 3 kant klatresystem

3579 
Robinia 4 kant klatresystem

3580 
Robinia 6 kant klatresystem

3596 
Robinia 4 kant klatresystem

3590 
Robinia combi system

3581
Robinia balancebane

3592
Robinia combi system

3585
Robinia balance bane
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Gynger, ren robinia -

1024
Robinia gyngestativ m/2 dækgynger / Ø120 
redegynge

1007
Robinia 1 punkt gyngestativ m/Ø120 
redegynge.

1030
Robinia gyngestativ

1026
Robinia gyngestativ m/4 dækgynger

1028
Robinia gyngestativ m/2 Ø120 redegynge

1036
Robinia gyngestativ

1029
Robinia gyngestativ m/trosse

1027
Robinia gyngestativ m/4 bæltegynger

1061
Robinia stolper m/hængekøje

1016
Robinia gyngestativ m/1 bæltegynge, 1 babygynge

1013
Robinia gyngestativ m/ Ø100 redegynge

1014
Robinia gyngestativ med 1 babygynge

At mærke vinde, suset når bevægelsen ændres og opleve at
hele kroppen skal arbejde i fuld overensstemmelse for en
perfekt gyngetur, er det der gør gyngen til en klassiker for
”børn” i alle aldre.
Guldborgs gyngeserie kan leveres i et utal af varianter, der
hver især skaber mulighed for at mærke gyngens
kvaliteter..
På siden her vises gynger i ren Robinia med forskellige
kombination af gynger.

1010
Robinia gyngestativ med 1 bæltegynge

1011
Robinia gyngestativ med 2 bæltegynger

1001
Robinia gyngestativ m/ 2 dækgynger

1002
Robinia gyngestativ m/2 gummisæder

1005
Robinia gyngestativ m/Ø100 redegynde

1004
Robinia gyngestativ m/Ø120 redegynde

Se løsdelslisten på modstående side..

1025
Robinia gyngestativ m/2 gummigynger / 
Ø120 redegynge
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1042

Stål gyngestativ med gummigynger

1043

Stål gyngestativ med Ø120 redegynge

1044

Robinia ben, stål overligger med 

gummigynger

1045

Robinia ben stål overligger m/ Ø120 

redegynde

1039

Dobbelt robinia/stål gyngestativ med 

4 gummigynger

1048

Gyngestativ Pentagon, Robinia ben og ståloverligger

1041

Robinia gyngestativ med ståloverligger og 

2 dækgynger

1051

Dobbelt stål gyngestativ med 2 

gummigynger og 1 Ø120 redegynge

1049

Dobbelt stål gyngestativ med 4 

gummigynger

Gyngeserien indeholder også

løsninger hvor stål indgår.

De kan leveres i en ren stål

løsning eller med Robinia-

stolper og ståloverligger og

endelig med ben i Douglas og

nedgravningsstolper i stål og

ståloverligger.

Udover komplette gynger har

vi et bredt udvalg af løsdele,

herunder gyngesæder,

kæder og rustfrie gynge-

beslag. Løsdele sikre dels at

sliddelene på en gynge altid

vil kunne blive udskiftet dels

at der kan skiftes f.eks fra

rede til dækgynger uden de

store investeringer.

gyngesæder og stativer med ståloverligger

SP 2020 Dækgynge SP 2024 Bæltegynge SP 2026 babygynge SP 2030 Trossegynge SP 2032 Hængekøje SP 2038 Ø120 redegyngeSP 2037 Ø120 redegyngeSP 2022 Gummigynge

1050

Gyngestativ Pentagon, stål
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Legehuse
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Legehuse

5010
Legehus Bjørnebo m/gulv

5012
Legetag Bjørnebo, pergola 

5016
Legehus Bjørnebo dobbelt gulv 

5018
Legehus Bjørnebo dobbeltgulv m/disk 

5020
Legehus Bjørnebo m/gulv, åbent 

5084
Legehus Bjørnebo u/bord, bænke

5080
Bjørnebo, tankstation

5014
Legehus Bjørnebo u/gulv

5066
6 kant tipi

5022
Bjørnebo med legegulv

5024
Bjørnebo, åbent med disk

Guldborgs legehus serie er udviklet med fokus på mangfoldighed.
Vi har huse i ren Robinia med det skæve karakteristika som Robinia giver. Så har vi mere traditionelle legehuse,
opbygget i Douglas/lærk, med et væld af varianter der skaber forskellige ”planløsninger” og muligheden for
rollelege, ophold og gemmesteder, kan opstå.

5082
Bjørnebo, vaskehal

5088
Bjørnebo cykelby

5063
Robinia legehus Skovly



Sandkasser og tilbehør

5039 
Robinia hjørnesamling, pr.stk

5310 
Robinia palisade kant, pr.m

10055
Organisk platform 110X160  

5054
Sandkasse med 2 stk legehus Bjørnebo, solsejl og 2 stk sandborde

5050
Sandkasse med legehus Bjørnebo

5320
Robinia firkant sandkasse M250

5322
Robinia femkant sandkasse M250

5324
Robinia firkant sandkasse M250 med solsejl, sandkran og bord

5327
Robinia tribbel sandkasse M250

5329
Sandkasse med legehus Bjørnebo, sandbord, sandkran og organisk platform

G3210
Robinia Sandbord Ø60

10053
Organisk platform 75X85

5300 
Robinia kant, 3lag pr.m

5036 
Robinia kant, 2lag pr.m

5032 
Robinia kant, 1lag pr.m

700604 
Opbevaringskasse

700602 
Opbevaringskasse

Guldborgs sandkasser bygger på robinia, tilskåret på
langsiden så der ikke kommer sprækker mellem lagene.
De findes i mange variationer, som rene sandkasse, og
som sandkasser hvor legehuse, solsejl og forskellige
sandaktiviteter indgår.
På siden her vises dels rene sandkasser dels de
elementer der naturligt skaber en mangfoldig oplevelse.

10059
Organisk platform 210X360  

700908
”Køkken”  

700910
Sandkran  
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5326
Robinia tribbel sandkasse M250 med solsejl, legekøkken, 
bord og organisk legegulv

9036
Lærkesvelle 16x26.270 cm
9039
Lærkesvelle 16x13x270 cm
9038
Egesvelle 15x26x260 cm



Tema Leg
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Temaleg

700906
Sago stol

700803
Insekthotel

700403
Traktor med anhænger

700220
Krokodille i lærk

700402
Traktor

700404
Flyver

700406
Formel 1

700410
Robinia edderkop

700509
Robinia benzin stander

700508
Benzin tank
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700936
Robinia rumle bumle dobbelt bakke

700934
Robinia rumle bumle bakke

700922
Legeplads telefon

700924
Robinia opkravlingsrampe

700944
Robinia skattekiste

700200
Robinia skib

700222
Krokodille i eg
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700931
Samer lavvu

700927
Robinia ren  

700929
Slæde

700928
Robinia ren med slæade

700938
Robinia hest med sulky

700942
Hestestand

700940
Robinia hestestald

Guldborgs temaleg omfatter en lang række
løsninger og produkter der hver især skaber
mulighed for leg.
Det strækker sig over skibe, aktivitetshuse,
udekøkkener og videre over til bihoteller og
enkeltstående elementer som Robiniadyr, biler
mv.

700926
Robinia ren kalv 

700932
Samer by

700930
Sne Scooter

700912
Robinia hest 



Vippe - Fjedre

1110 
Robinia 4 pers. dobbelt vippe, med dæk i 
douglas

1112 
Robinia 2 pers. enkelt vippe.

1114 
Robinia vippe, Saga

1116 
Robinia 2 pers. vippe.

1118 
Robinia 4 pers. vippe.

1120 
Robinia vippedyr, Søhest

Guldborgs vippedyr er alle i Robinia og
rustfrit stål med sikkerhedsgodkendte
fjedre der tåler et hårdt dagligt brug.
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3002
Robinia stolpe, flækket 
Ø12-14 L=100

3004
Robinia stolpe, flækket 
Ø12-14 L=125

3006
Robinia stolpe 
Ø12-14 L=100

3008
Robinia stolpe 
Ø12-14 L=125

3020
Robinia vandrende, 
U skåret, åben/åben L=100

3022
Robinia vandrende 
U skåret, åben/lukket L=100

3024
Robinia vandrende
U skåret, åben/lukket L=200

3026
Vandrende, douglas/HPL 
L=120

3028
Strømrende douglas/HPL 
L=100

3030
Vankar med udløb, 
douglas/HPL L=100

3032
Robinia vandvippe
L=100

3034
Robinia vandpumpe

3036
Robinia vandkran

3050
Vandleg

3052
Vandleg

Guldborgs vandleg er opbygget af få, men
gennemprøvede elementer.
Udfræsede vandrender i Robinia og
forbindelses render og opsamlingskar i
plastplader/Douglas med holdbare detaljer, der
i sammenhæng skaber mange muligheder.

Vandleg



3054
Vandleg

3054
Vandleg

3056
Vandleg

Vandleg

3060
Vandleg
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3058
Vandleg

Vandleg
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Solsejl
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Solsejl
Firkantede faconsyede solsejl

261008 3x3

261001 3.6x3.6

261009 4x4

261002 5x5

Trekantede faconsyede solsejl

261005 3x3x3

261000 3.6x3.6x3.6 

261006 4x4x4 

261007 5x5x5 

Faconsyede sidesejl

263014 1.5x3

261020 1.5x3.6

261060 
3x3 inkl. stolper / beslag

261061
4x4 inkl. stolper / beslag

261062
3.6x3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

261064
3.6x3.6 inkl. 1 side sejl, stolper / 
beslag

261059
3x3x3 inkl. stolper / beslag

Solsejl er et godt alternativ til parasoller.
Placeringen sammenholdt med sejlets
monteringshøjde sikrer en korrekt
skyggevirkning. I ydermånederne når solen
står lavt kan et lodret monteret side sejl
være løsningen.
Vores solsejl er som standard i HDPE, et
materiale med stor styrke, UV behandlet så
op til 90% af solens farlige stråler ikke
trænger igennem og samtidig tillades en vis
vandgennemtrængning hvilket forlænger
levetiden væsentligt.
Som alternativ kan vi tilbyde et sejl i
polyester, UV behandlet og vandtæt.

På siden her, vises 3 og firkantede solsejl og
systemer med stolper i rustfrit stål

261066
3.6x3.6 inkl. 2 side sejl, stolper / 
beslag

261070
3 stk. 3.6x3.6 inkl. 3 side sejl, stolper / beslag

261071
1 stk. 3.6x3.6 2 stk. 3.6x3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

261063
3.6x3.6x3.6 inkl. 1 side sejl, stolper / 
beslag

261065
2 stk. 3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

261068
3 stk. 3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

261067
4 stk. 3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

261069
2 stk. 3.6x3.6 inkl. 2 side sejl, stolper / beslag

SP 4002
Solsejls stolpe rustfri Ø8,5 
L=300

Rektangel Faconsyede solsejl

263003 3.5x4.4

263005 4x6
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26400 
3.6x3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26402
3.6x3.6x3.6 incl.1 side sejl, stolper / 
beslag

26404
3.6x3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26401
3.6x3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26414
3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26416
3.6x3.6 incl.1 side sejl, stolper / 
beslag

26418
3.6x3.6 incl.2 side sejl, stolper / 
beslag

26421
3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26426
3.6x3.6 incl.3 side sejl, stolper / beslag

26428
3.6x3.6 / 3.6x3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26430
3.6x3.6 / 3.6x3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26420
3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26432
3.6x3.6 / 3.6x3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

261004
Solsejls stolpe Ø10-12 L=300

26405
3.6x3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26408
3.6x3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26406
3.6x3.6x3.6 incl.2 side sejl, stolper / 
beslag

26415
3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26422
3.6x3.6 incl.2 side sejl, stolper / beslag

26423
3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26424
3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

26410
3.6x3.6x3.6 incl.2 side sejl, stolper / beslag

26412
3.6x3.6x3.6 inkl. stolper / beslag

Montage kit til solsejl
261036
1 stk.
261034 
3 stk. til trekant solsejl 
261003 
4 stk. til firkant solsejl 

På siden her, vises 3 og firkantede solsejls-
systemer med stolper i Robinia



Guldborgs Chill out serie består af en række elementer der kan
sammensættes, kombineres og udbygges efter behov og ønsker.
Alle stolper og sideflader er i Robinia og øvrige fitting i robuste materialer,
tilpasset formålet, der tåler et hårdt daglig brug.

Siden her viser et samlet overblik over de elementer der indgår i serien og
som frit kan bruges til at udbygge og kombinerer.
Serien vil løbende blive videreudviklet og få tilført elementer og løsninger
der fremme børns mulighed for frie og kreative oplevelser.

Blomsterbede, eller højbede der måler
60X100X45, sikrer planter gode
vækstbetigelser.
Blomsterkasserne kan stå som afgrænsende
elementer eller indgå i et sammenhæng hvor
sanserne pirres af duft oplevelser. Bedene kan
sammensættes med bænkelementer og
derved skabe rum for stille fordybelse.

Hængekøjer i en kraftig kanvas,
med ophængning i kæde,
skaber mulighed for ro og
pause. Hængekøjerne kan stå
frit eller opstilles som
illustrationerne viser og derved
medvirker til det sociale liv.

Solsejl skaber uderum, samtidig med at de give
skygge og beskyttelse mod vejr og vind. Vi
arbejder med en geometri hvor sejlene kan
sammenbygges i det uendelige.

Stoffet er HDPE der er et knyttet kunststof der
sikrer lang levetid , samtidig med at 90 % af
solens farlige stråler ikke slipper igennem.

Som siddemøbel har vi organiske bænke.
Bænkene er karakteristiske ved relative store
flader der åbner op for forskellige måder at bruge
møblet på. Flere kan deltage, der er plads til at
ligge, og med blomsterkummerne bliver det en
lille oase med f.eks duftende krydderurter.
Møblet kan leveres i 3 størrlese med sidehøjde
efter ønske.

10055

Et plateau på 110X160,
i douglas med robinia stolper

80010

Et plateau på 110X160, i douglas med
robinia stolper og plantekar i plast

10058

Et plateau på 210X360,
i douglas med robinia stolper

10053

Et plateau på 70X85,
i douglas med robinia stolper

80014

Et plateau på 210X360, i douglas med
robinia stolper og 3 plantekar i plast

26400

HDPE solsejl på 3.6X3.6X3.6
incl robinia stolper og beslag

26404

HDPE solsejl på 3.6X3.6X3.6
incl robinia stolper og beslag

26414

HDPE solsejl på 3.6X3.6
incl robinia stolper og beslag

26420

HDPE solsejl på 3.6X3.6
incl robinia stolper og beslag

St 250
Stolpe til hængekøje

80019
Hængekøje, sort
incl kædeophæng.

80050

Plantekasse i douglas 60X100

80052

Bænk 40X180 i douglas

Chill out
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80039
Plantekasser med bænke

80034
Opholdsrum med organiske 
bænke, solsejl og plantekasser

80040
Stort opholdsrum med 
solsejl, blomsterkasser og 
bænke

80029
Hængekøjesystem, 
skibsmodel, sort, inkl. ophæng

80021
Hængekøjesystem, 
skibsmodel, sort, inkl. ophæng

80023
Hængekøjesystem, skibsmodel, sort, inkl. 
ophæng

80033
Hængekøjesystem, med 
solsejl

80031
Hængekøjesystem, med 
blomsterkasser og bænke

80025
Hængekøjesystem, med organisk plantebænk og 
solsejl inkl. beslag

80035
Hængekøjesystem, med organisk bænk, med 
plantekumme

80038
Plantekasser med bænk

80032
Opholdsplads med 
blomsterbed
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Tårnserie

60802
Tårn system

60804
Tårn system

60806
Tårn system

60808
Tårn system

60810
Tårn system

60814
Tårn system
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60828
Tårn system

Guldborgs tårnserie bygger på gennemprøvede,
sikre løsninger. Det trekantede gulv skaber andre
løsningsmuligheder end firkanten. Legearealet
bliver lidt mere uforudsigeligt og udfordrende og i
kombination med aktiviteterne fremstår tårnserien
indbydende og åbner op for alsidig leg. Det
firkantede gulv egner sig perfekt til større
sammenbygninger hvor legen sker i et
sammenhæng.
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Svævebaner

200220
Robinia svævebane, med ståloverligger, L=20m

200222
Robinia svævebane, med ståloverligger, L=25m 

200226
Robinia svævebane, med ståloverligger, L=30m

200228
Robinia svævebane, med ståloverligger, L=40m
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Guldborgs svævebaner kan leveres i længder fra 20 til 40 m.
De er i Robinia med ståloverligger og sikkerhedsgodkendt wire system og
løbecat.
Bakkens højde og udstrækning kan være problematisk, vi har derfor en ”løs”
rampe med platform, der enkelt optimerer brugen.
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Klatrepyramider

Guldborgs klatrepyramider er kendetegnende ved uovertruffen kvalitet.
Nettet er i ekstra forstærket taifun, alu samlinger og bærende elementer i

rustfrit stål. Mast i rustfrit stål Ø14 cm. Net i 18mm flettet nylon reb.
Samlinger, connectors i aluminium. 3D net struktur.

3714
Dobbelt Klatrepyramide H=600

3704
Klatrepyramide H=400

3708

Klatrepyramide H=600



3706
Klatrepyramide H=500

3712
Dobbelt klatrepyramide H=400

3702
Klatrepyramide H=300
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Til montering i "løs overflade”.
Til montering i ”fast overflade” kontakt Guldborg
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Multibaner

Guldborgs multibaner er med kraftige galvaniserede stolper og stålrammer, påmonteret tykke Douglas
planker.
Banderne hængsles på stolperne, hvilket sikrer total fleksibilitet og giver et enkelt montageprincip.
Banderne kan frit ændre vinkel og sammenbygges med de øvrige elementer i serien.
Banerne kan således leveres i ønsket størrelse med bander i varierende højder, og tilført mål,
indgange, flytbare bander og basketkurve, kan der skabes præcis det i drømmer om.
Vi klarer også f.eks kunstgræs eller gummibelægning, med eller uden opstregning,- kontakt os og vi
finder den perfekte løsning

Vi har en række standard løsninger, både til Pannabaner og traditionelle multibaner
Pannabanerne er populære idet der kan spilles mange former for boldspil på et lille areal.
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Guldborgs multihuse kan leveres i mange
varianter, 4 eller 8 kantede, med diameter
fra 4m og op til 7m. De kan leveres med
røghat, bænke og sider, redskabs- og
brændeskure, mulighederne er mange.
Vi kan derudover leverer special designede
løsninger målrettet mod jeres ønsker og
krav

Multihuse / Shelter / Skure
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Parkour
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Parkour

Parkour er storbyformen for fri bevægelse og leg.
”Legen” strækker sig over tilfældige
forhindringer, byrumsinventar, der kan skabe
mulighed for en ustruktureret bevægelsesform.
Guldborgs tilgang er ribber, stolper og lave
elementer som f.eks. Beton plinte, halvkugler og
sveller, hvor oplevelsen af utvunget bevægelse
kan opstå.
Materialet er sortbejset Robinia, fiberbeton,
rustfrit stål, gummikugler og sveller.

3670 
40x40x30

3672 
40x160x30

3673 
40x160x30 med gummitop

3683 
Lærkesvelle 270x26x16

3684
Robinia stolpe med hak

3685
Rustfri stål barre, L=160

3671 
40x40x30 med gummitop

3674 
40x160x60

3675 
40x160x60 med gummitop

3676 
40x160x90

3677 
40x160x90 med gummitop

3680 
Halvkugle Ø34,5, gummi

3682 
Helkugle Ø34,5, gummi

SP 5035
Rustfri stålgreb

SP 5006
Rustfri stålstang

3656
Parkour

3638
Parkour byrum



3654
Parkour

3640
Parkour
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3660
Parkour

3658
Parkour

3636
Lærke sveller, sortbejset



3664
Parkour
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3666
Parkour

Parkour

3662
Parkour



3668
Parkour
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3667
Parkour



3686
Parkour

56

Parkour
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Trampoliner
Trampoliner tilfører udearealet noget ganske unikt,- oplevelsen af at flyve, at miste fodfæste og
opleve at balancerer i luften, bliver muligt med trampolinen.

Guldborg har en bred vifte af kvalitets trampoliner, i varierende størrelse der kan målrettes mod at
skabe maksimal oplevelse. De kan fungerer som selvstændige enheder eller sættes i sammenhæng.
Firkantede, runde eller rektangulære,- alle fungerer, skal der etableres et forløb hvor trampolinen
indgår som et aktiv del kan de rektangulærer måske være en del af løsningen, eller de mindre runde
hvor der skal flyves fra ø til ø,- mulighederne er mange.

68012
100X100 springareal

68010
80X80 springareal 68014

120X120 springareal

68016
150X150 springareal

68018
180X180 springareal
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68020
100X200 springareal

68022
100X300 springareal

68024
100X400 springareal

68026
Ø 80 springareal

68028
Ø 100 springareal

68030
Ø 130 springareal

68032
Ø 150 springareal

Trampolinerne er designet til udendørs brug og er
enkel at monterer. De overholder de europæiske
standarder EN 1176-1 del 1: Generelle sikkerhedskrav
og testmetoder", som garanterer et sikkert produkt.
Trampolinerne er beregnet til børn i alderen 4+ og for
voksne, hvis vægt ikke overstiger 150 kg.
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Fitness
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Special løsninger



Guldborg er i konstant udvikling
Vi arbejder løbende med eksisterende produktsortiment,- kan vi
optimerer, tilføre og forenkle elementerne, til glæde for vores kunder og
frem for alt vores brugere, børnene.
Vi arbejder med nye koncepter,- er der nye og bedre muligheder for at
tilfører oplevelser der stimulerer børnenes fysik og motoriske udvikling
samtidig med at sanserne også bliver udfordret.

Følg med på vores hjemmeside,
www.g-legepladser.dk
det er her nyhederne først bliver vist.

http://www.g-legepladser.dk/

