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Historikk

Daglig leder
Jonny Haraldstad

Undertegnede Jonny Haraldstad fra Søgne overtok en odelsgård på Nedre
Haraldstad i Marnardal kommune. Boplikten er både elsket og hatet, mest
det siste, men her kommer en sann solskinnshistore om hva boplikten kan
føre til. Huset var lite og i dårlig forfatning, så det måtte rustes opp. Jeg fikk
med kona og 2 skolebarn.
Til resturering av huset kom jeg i kontakt med Ole Jørg Aasan i Finsland . Det
skulle vise seg å være et viktig bekjentskap, for Ole Jørg var en både dyktig,
allsidig og iderik mann. På besøk en dag hos Ole Jørg, fikk jeg se en artig
tegning av en lekebil som stakk fram fra en skuff, en tegning Ole Jørg hadde
skriblet ned for moro skyld. Den satte fantasien i gang. Denne bilen måtte
kunne settes i produksjon til bruk i barnehager og lekeplasser! Det ble starten på et lite bygdeindustrieventyr!
Til resturering av huset hogde jeg ut 100 kb massevirke av egen skog med ca
130 år gamle furutrær med høy kjernevedandel. Kjerneved er en
økologisk fornybar råvare, der naturen selv har skapt egenskaper mot nedbrytende sopper og insekter uten å tilsette miljøødeleggende stoffer.
Kjerneved lar seg ikke kunstig impregnere.
Det ble kjørt til et lite lokalt sagbruk på Kleiven på Tislandheia. Tømmeret var
litt krokete, så det som ikke kunne brukes til huset , ble kappet i korte lengder
og skåret opp i 2 x 4 ” og bruk til bygging av den første lekebilen. Slik ble hele
tømmeret utnyttet. Ole Jørg var den praktiske fagmannen som skulle produsere, mens jeg skulle planllegge og drive markedsføring. Det var et pilotprosjekt som vi i utgangspunktet ikke hadde anelse om ville slå an. Dermed
dukket tanken opp om å besøke et større antall barnehager i Agderfylkene
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Kjøkkenbenk med komfyr
for å få gode tips og råd av styrere og barnehageansatte ifm produksjon av
utelekeapparater. Jeg fikk kjempemange gode råd og verdifulle tips fra fremtidige brukere av apparatene.
Men med pågangsmot og innsatsvilje og kr 50.000 i egenkapital så satte vi
i gang. I 2003 stod den første bilen ferdig. Jeg håpet på 8-10 biler det første
året, men solgte 15 stk. Ole Jørg Aasan var et oppkomme av ideer, han tegnet tilhenger som kunne koples til bilen, eller den kunne brukes til sandkasse,
blomsterkasse eller lekekasse. Han konstruerte en bord- hagebenk hvor rullestolbrukere kunne kommme helt inn til bordet, og bord/benk med tak over,
og mange forskjellige utelelekeapparater.

Gran med sokkel av eik. Høyde ca 45 - 50 cm. Bredde ca 50 - 60 cm. Lengde
ca 170 - 200 cm. Solid utførelse. Vekt ca 110 - 120 kg.
Leveres ferdig sammensatt og oljet, klar til bruk.

8.400,+ MVA

Ole Jørg innså fort at det ble for mye for han å produsere alt dette i tillegg
til sitt eget firma, så selv om samarbeidet hadde vært det aller beste, ble vi
enige om at jeg skulle kjøpe ut Ole Jørg, men fortsatt kjøpe tegninger og
tjenester av ham. Etterspørselen økte, vi måtte ha mer plass, og i 2005 fikk
jeg leie et 200 kvm lokale i Holum Treullfabrikk. Reidar Sodeland ble ansatt
som produksjonsansvarlig og jeg fortsatte som aktiv markedsfører. Råvarene
ble nå hugget i utvalgte distrikter med skog som er sentvokst og har tette
åringer eksempel i områder rundt Mjøsatraktene og Bø i Telemark fylke. Dette
fører til små friske kvister, høy tetthet og høy kjernevedandel . Med kunnskap
og de beste råvarene foredler Hamran sagbruk AS i Hægebostad trevirket
slik at utelekeapparatene får det beste utgangspunkt for å stå imot det harde
norske klimaet.
I dag er Barnehageprodukter AS et lite firma med med 2 produksjonansatte
og jeg selv som daglig leder/markedsfører og hjelpegutt der det måtte være
behov. Firmaet får bestillinger fra hele landet og har nettopp flyttet inn i nye
leide lokaler på 300 m2 i Langgata 15, 4515 Mandal, og har nå en stor og solid maskinpark. 10 år er gått – en vegg full av bilder og hilsninger fra fornøyde
kunder. Jeg gleder meg på vegne av Barnehageprodukter AS, til å fortsatt
kunne glede brukerne med gode utelekeapparater i Norsk kjerneved..
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Sikkerhetsområdet:
350 cm x 450 cm, NS-EN-1176-1
Underlag:
Gress/Jord/Sand
NS-EN-1176 - 1:2008 pkt 4.2.8.5.2 merknad 1
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Ole jørgs veteranbil

Ole Jørgs veteranbil m/tilhenger

29.990,+ MVA

Før 43.800,-

39.900,+ MVA

Sikkerhetsområde
Sikkerhetsområde (bil og
henger):
(bil og tilhenger):
420
420 xx 750
750 cm
cm NS-EN-1176-1
NS-EN-1176-1
Underlag:
Underlag:
Gress/jord/sand
Gress/jord/sand
NS-EN-1176-1:2008
NS-EN-1176-1:2008
pkt
pkt 4.3.8.5.2
4.2.8.5.2 merknad
merknad 1.
1.

www.barnehageprodukter.no
Tlf: 95 81 55 42
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NB! Se kampanje 10 års jubileum midtside, s. 18-19!
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Ole Jørgs veteranbil

OLE JØRGNS
JØRGS VETERANBIL
OLE
VETERANBIL:

29.990,+ MVA

Bilen er et produkt som i første rekke er beregnet på barn i alderen
0-6 år. Ideell for barnehager, førskoler, velforeninger, borettslag,
fritidsparker, kjøpesentra så vel som private hager.
Mål: ( lengde / bredde / høyde ) : ca 200 / 120 / 140 cm
Innerdiameter hjul : 50 cm. Fri fallhøyde 68 cm. Første trinn er 40 cm
over bakkenivå.
Materialer: Produseres av norsk kjerneved av furu hvor margen skjæres bort.
Bilen leveres sammensatt og oljet.
Konstruksjon: Pløyde planker ( 43 mm x 85 mm ) limes og skrues sammen.
Plankene pløyes i forskjellige vinkler for å danne de ulike radiene i
konstruksjonen.
Holdbarhet / kvalitet: Bilens holdbarhet beregnes til minst 20 år.
Bilen er svært solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet når det er
ønskelig. Bilen er bygd i henhold til forskriftene og sikkerhetskravene i
NS (Norsk standard) 1176
Design: Bilen har en utfordrende design / utforming som inviterer barn så
vel til lek som til utforsking av produktet ( Hjulene på bilen er for eksempel
utformet som gjennomgående tuneller).

Sikkerhetsområde: 420 x 500cm. NS-EN-1176-1
Underlag: Gress/jord/sand
NS-EN-1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2 merknad 1
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Sikkerhetsområde: 420 x 500 cm. NS-EN-1176-1
Sikkerhetsområde:
420 x 500 cm. NS-EN-1176-1
Underlag:
Gress/jord/sand
Underlag:
gress/jord/sand
NS-EN-1176-1:2008
NS-EN-1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2
merknad 1 pkt 4.3.8.5.2 merknad 1
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Tilhenger for Ole Jørgs veteranbil

Fargepigmenter

Tilhengeren er tilvirket på samme måte som Ole Jørgs Veteranbil, ved at
staver med not og fjær limes/skrues sammen.

NYHET! Barnehageprodukter AS sine kjernevedprodukter kan nå leveres
med olje.

Dimensjoner staver: 43 mm x 85 mm
Materialer: Kjerneved av furu
Overflatebehandling: Oljet

Inneholder fargepigmenter brun, mørke brun, rød og oker. Brun ,oker og
rød vil gradvis blekes av værpåkjenning. Rød vil virke blassere før brun og
oker.

Hjulene er en sylinder med innerdiameter på 50 cm som barna kan krype
gjennom.
Tilhengeren kan brukes som sandkasse, blomsterkasse el. lekekasse.
Tilhengeren er forsynt med kulekobling som til en virkelig tilhenger, samt
sittebenk helt bakerst. Leveres sammensatt.

Kvalitetsmessig er det ingen forskjell mellom nøytral, oker, rød og brun.
Vær oppmerksom på at fargevariasjoner kan forekomme pga kjernevedens
oppsugingsevne.

Dimensjon: 74 x 210 x 120 cm, kassedybde 33 cm
Sikkerhetsområde (bil og henger):
420 xx 750cm
750 cmNS-EN-1176-1
NS-EN-1176-1
henger: 420
Underlag: gress/jord/sand
Gress/jord/sandNS-EN-1176-1:2008
NS-EN-1176-1:2008pkt
pkt4.3.8.5.2
4.2.8.5.2merknad
merknad1.
1

13.800,+ MVA

Upigmentert

Rød
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Grå

Oker
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Rød

Oker

Oker

Oker
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Ole Jørgs veteranbuss
NYHET! Bussen er et produkt som i første rekke er beregnet på barn i alderen
0 – 6 år. Ideell for barnehager, førskoler, velforeninger, borettslag,
fritidsparker og kjøpesentra.
Første påstigningstrinn er 40 cm over bakkenivå. Bussen er forsynt med
sittebenker under hver side av vindusrekka og helt bak bussen. Det er
påstigning på høyre side foran og midten på venstre side. Ole Jørgs
veteranbuss leveres ferdig sammensatt og klar til bruk.

39.990,+ MVA

Mål: ( lengde/ bredde/ høyde) ca. 300/ 120/ 160 cm.
Innerdiameter hjul : 50 cm.
Materialer: Pløyde planker ( 43 mm x 85 mm ) limes og skrues sammen.
Plankene pløyes i forskjellige vinkler for å danne de ulike radiene i
konstruksjonen.
Holdbarhet/kvalitet: Bussens holdbarhet beregnes til minst 20 år. Bussen
er svært solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet når det er ønskelig.
Bussen er bygd ihenhold til forskriftene og .sikkerhetskravene i NS ( Norsk
standard ) 1176
Design : Bussen har en utfordrende design / utforming som inviterer barn så
vel til lek som til utforsking av produktet (Hjulene på bussen er for eksempel
utformet som gjennomgående tuneller).

Sikkerhetsområde:
L/B 620 cm x 420 cm
NS-EN – 1176 – 1
Innerdiameter hjul: 50 cm.

Første påstigningstrinn
er 40 cm over bakkenivå.
Barnehagebussen er forsynt
med sittebenker under hver
side av vindusrekka og helt
bak i bussen. Det er påstigning
på høyre side foran og i
midten på venstre side.
Ole Jørgs veteranbuss leveres
ferdig sammensatt og klar til
bruk.

Underlag:
Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende
materiale til kritisk fallhøyde 200 cm er:
20 cm + 10 cm pga forskyving av massen under bruk.
NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2
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Drivstoff pumper

Vannrenne
NYHET! Vannrenne laget i materialer av ask / lerk / furu eller eik.

Laget i kjerneved av furu, står på
galvanisert sokkel.
Høyde 100 cm, Bredde 40 cm, dybde 30 cm.
Pris: 7000/stk + MVA

Pris en meter: kr 750.- eks mva.
To meter: kr 1400.- eks mva.
Tre meter: 2.000,- eks mva.
Vannkar: kr 2.500.- eks mva

Sikkerhetsområde:
Sikkerthetsområde:
340cm
340cmxx330cm
330cmNS-EN-11761
NS-EN-11761
Underlag:
Underlag:Gress/jord/sand
Gress/jord/sandNS-EN-1176-1-2008
pkt
4.2.8.5.2 merknadpkt
1. 4.3.8.5.2 merknad 1.
NS-EN-1176-1-2008

Nedgravingssokkel
til bensinpumpe,
graves ned.
Lengden er 50cm.

Sikkerhetsområde: 150 cm på hver
side langs renna. NS-EN-1176-1
Underlag:
Gress/Jord/Sand/Bark
NS-EN-1176 – 1:2008 PKT 4.2.8.5.2
merknad 1
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Fc\Aµi^jÔp

Sikkerhetsområdet:
L/B 700cm x 550 cm
NS-EN-1176-1

Ole Jørgs fly er et produkt som i første rekke er beregnet på barn i alderen
0 - 6 år. Ideell for barnehager, førskoler, velforeninger, kjøpesentra. Ole Jørgs
fly er tilvirket på samme måte som Ole Jørgs veteranbil, ved at staver med
not og fjær limes/skrues sammen.

Underlag:
Gress/jord/sand
NS-EN-1176 - 1:2008 pkt
4.2.8.5.2 merknad 1.

Dimmensjon staver: 43 mm x 85 mm.
Materialer: Kjerneved av furu.
Overflatebehandling: Oljet.
Leveres sammensatt.
Mål (lengde / bredde / høyde): ca 400 cm / 250 / 62
Holdbarhet / kvalitet:
Flyets holdbarhet beregnes til minst 20 år.
Design:
Ole Jørgs fly har en utfordrende design / utforming som inviterer barn så vel
til lek som til utforsking av produktet.

+ MVA

33.000,+ MVA
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Ole Jørgs veterantog

38.400,+ MVA

Toget er et produkt som i første rekke er beregnet på barn i alderen 0 - 6
år. Ideell for barnehager , førskoler , velforeninger , kjøpesentra så vel som
private hager.
Mål ( lengde / bredde / høyde ): ca 290 / 120 / 160 cm ( tak ) Første trinn er 50
cm over bakkenivå.
Materialer:
Produseres av norsk kjerneved av furu hvor margen skjæres bort, bortsett
fra den nederste delen av rammen som ligger mot marka. Materialene mot
marka leveres i miljøimpregnert furu ( Wolman Crom og Arsen fri ). Toget
leveres ferdig sammensatt.
Konstruksjon:
Pløyde planker ( 43mm x 85mm ) limes og skrues sammen. Plankene pløyes i
forskjellige vinkler for å danne de ulike radiene i konstruksjonen.
Overflatebehandling: Oljet.
Holdbarhet / kvalitet:
Togets holdbarhet beregnes til minst 20 år. Toget er svært solid og tåler å bli
flyttet fra ett sted til et annet når det er ønskelig. Toget er bygd i henhold til
forskriftene og sikkerhetskravene i NS ( Norsk standard ) 1176.
Design:
Toget har en utfordrende design / utforming som inviterer barn så vel til lek
som til utforsking av produktet.
Sikkerhetsområde : L/B 590 cm x 420 cm NS-EN-1176-1.
Underlag: Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende materiale til kritisk
fallhøyde 200 cm er: 20 cm + 10 cm pga forskyving av massen under bruk.
NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.
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Lokomotiv med passasjervogn

Passasjervogn
Passasjervogna er tilvirket på samme måte som Ole Jørgs Veterantog, ved at
staver, not og fjær limes/ skrues sammen. Leveres sammensatt.

70.000,+ MVA

Dimensjoner staver: 43 mm x 85 mm
Materialer: Produseres av norsk kjerneved hvor margen skjæres bort.
Overflatebehandlet: oljet.
Passasjervogna er forsynt med 2 sittebenker, under hver side av vindusrekka.
Det er påstigning på høyre side foran, og venstre bak.
Mål (lengde/bredde/høyde): ca 2.60/1.20/1.60 meter.
I trinn er 50cm over bakkenivå.

Påstigning

38.400,+ MVA

Sikkerhetsområde (Ole Jørgs Veterantog med passasjervogn):
L/B 440 x 920 cm NS-EN-1176-1.
Underlag:
Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende
materiale til kritisk fallhøyde 200 cm er: 20 cm + 10 cm
pga forskyving av massen under bruk.
NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.
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Vi bruker kun kjerneved fra
sentvoksende furu.
Naturprodukt.
Forventet levetid 20 år!

Bestselgeren:

39.900,+ MVA

Norskproduserte kvalitetsprodukter

Barnehageprodukter AS
Barnehageprodukter AS,
Røsstadveien 82, 4640 SØGNE
Tlf : 95 81 55 42
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Piratskute med lekehytte
Produsert i 15 mm filmbelagte plater. Terrassebord gulv i baugen. Alt av
trematerialer er kjerneved av furu. Leveres sammensatt.

UTEN SKLIE

MED SKLIE

Mål ( lengde / bredde / høyde ): ca 300 / 195 / 205 cm. Leveres komplett.
Høyde første plattform 48 cm. Andre plattform 120 / 150 / 130 cm
Lengde inkl. baugspyd 355 cm.
Kan også leveres med sklie 200 cm.
Monteres
utfra andre
Kan også leveres
med plattform.
sklie! Lengde 300cm.
Pris
sklie
kr
16.000.mva. Be om pris.
Monteres utfra andreeks
platform.

43.200,+ MVA

Sikkerhetsområde: 495 x 655 cm NS-EN-1176-1.
Underlag: Fallmatte NS-EN eller støtdempende materiale til kritisk fallhøyde
200 cm er: 20 cm + 10 cm pga forskying av massen under bruk.
NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.
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Stor piratskute med lekehytte
Produsert i 15 mm filmbelagte plater. Terrassebord gulv i baugen. Alt av
trematerialer er kjerneved av furu. Leveres sammensatt.

UTEN SKLIE

MED SKLIE

Mål ( lengde / bredde / høyde ): ca 420 / 140 / 250 cm leveres komplett
Høyde første plattform 65 cm. Andre plattform 127 / 140 / 125 cm
Lengde inkl. baugspyd 500 cm

49.000,-

Sikkerhetsområde: 500 x 800 cm NS-EN-1176-1.

+ MVA

Underlag: Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende materiale
til kritisk fallhøyde 200 cm er: 20 cm + 10 cm pga forskying av
massen under bruk.
NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.
Kan også leveres med sklie 200 cm.
Monteres utfra andre plattform.
Pris sklie kr 16.000.- eks mva.

Barnehageprodukter
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Vikingskip
NYHET! Solid utførelse i kjerneved av furu der staver med not og fjær skrues
sammen. Vikingskipet har midttofte med mast og har 3 skjold på hver side av
båten. Vikingskipet er forsynt med dragehodet i forstevn og i akterstevn.
Vikingskipet er svært solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet når det
er ønskelig. Vikingskipet er bygd i henhold til forskriftene og
sikkerhetskravene i NS (Norsk standard ) 1176. Leveres sammensatt.

Sikkerhetsområdet:
600 cm x 450 cm
NS-EN 1176-1

Dimensjon staver: 43 mm x 85 mm
Overflatebehandling: oljet
Mål (Lengde/bredde/høyde):
( Lengde/bredde/høyde sidene på vikingskipet ):
ca
Ca300/150/30cm
300/150/30cm
Høyde baug/akter 115cm. Høyde mast 115cm.
Underlag:
Vekt ca 250 kg
Gress/jord/sand
Underlag:
NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2
NS-EN 1176 -2008 pkt 4.2.8.5.2 merknad 1.

28.000,+ MVA
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Fc\Aµi^jÓjb\jbµpk\
Sikkerhetsområdet:
600cm * 440 cm NS-EN 1176-1
Solid utførelse i kjerneved av furu der staver med not og fjær skrues sammen.
Fiskeskøyta er forsynt med tofte, mast og kahytt uten tak. Båten er svært
solid og tåler å bli flyttet fra ett sted til et annet når det er ønskelig.
Fiskeskøyta er bygd i henhold til forskriftene og sikkerhetskravene i NS
(Norsk standard) 1176. Leveres sammensatt.

Underlag:
Gress/jord/sand NS-EN 1176-1:2008
pkt 4.2.8.5.2 merknad 1

Dimensjoner staver: 43mm x 85mm
Overflatebehandling: Oljet.
Mål (lengde/bredde/høyde): ca 300/140/60cm
Mål kahytt: 75/75/110cm

31.200,+ MVA

32
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Fiskehytte

Ole Jørgs pram
Solid utførelse i kjerneved av furu, der staver med not og fjær skrues
sammen. Prammen er forsynt med tofte. Leveres sammensatt.
Dimensjoner staver: 43 mm x 85 mm
Mål ( lengde / bredde / høyde ): ca 195 / 103 / 37 cm
Overflatebehandling: Oljet.

20.400,+ MVA

Fiskehytte med rotbein av furu.
Mål: Lengde ca 330cm, dybde ca 170cm, front ca 180cm.
Andre mål kan avtales.
Tak: Tegltakstein eller gress.
Pris kr 46.000,- + MVA ferdig montert.
Fraktillegg utenfor Vest- Agder kommer i tillegg.

46.000,+ MVA

Sikkerhetsområdet: 403 cm x 495 cm NS - EN - 1176 -1.
Underlag : gress/jord/sand NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2. merknad 1.
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Lekehytte med butikkvinduer
Mål: (lengde / bredde / høyde) : ca 190/150/200cm Gesimshøyde 130 cm
Dør: 60 cm x 115 cm.
Takvinkel: 35 grader.
Åpen dør og vindusløsning.
Innredning: Benker langs langveggen. Bord på endevegg.
Leveres ferdig sammensatt.
Total bredde takutstikk ca 195cm. Vindu er 50 cm x 50 cm.

Materialer:
Dobbelfalset kledning i kjerneved på yttervegger.
Vestlandkledning i kjerneved på tak.
Sutakplate under tak.
Terassebord i dim 21 x 95 mm i kjerneved på gulv.
Bunnsviller i 4 8x 98 mm i miljøimregnert furu.

Askebenk

25.400,+ MVA

Askebenk med sokkler av eik. Naturprodukt. Tung og solid utførelse. Leveres
sammensatt. Lengde 270cm, bredde 30cm og høyde 35cm.
Pris: 3000/stk + MVA

Sikkerhetsområde:
450 x 500 cm
NS-EN-1176-1.
Underlag:
Gress/jord/sand
NS-EN 1176-1:2008
pkt 4.2.8.5.2.
merknad 1.
36
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Husker
Stativ*

14.000,+ MVA

Huske med ståloverligger og trestolper
Dimensjoner:
Total høyde 2.50 m. / Total bredde 3.70 m.
Ståloverligger: 80 mm x 80 mm x 4 mm. Galvanisert og sprøytelakkert.
Trestolper: 110 mm x 110 mm. margkløyvt kjernefuru eller miljøimpregnert.
Opplagringen for huskene er danske Peder Nilsen- beslag, godkjent etter
EU-krav i Danmark. Kjettinger og huskeseter er fra Claussen & Heyerdahl AS,
godkjent av tyske TUV etter NS-EN 1176.
Huskene leveres med nedgravingsfundamenter i varmgalvanisert stål.
Nedgravingsfundmentet stikker 670 mm under bakkenivå. Leveres
flatpakket der nedgravingsfundamentet ( sokklene ) er påmontert
trestolpene. Huskene er utstyrt med galvanisert kortlenket kjetting. Rundt
kjettingen er et krympet plastbelegg som tåler ekstrem varme og kulde.

Fuglerede
Pris Kr: 13.000/stk + mva
Med gummibelagt kjetting.
Eget oppheng på stativ tilpasset fugleredet.

Det benyttes galvaniserte bolter.

Produktets sikkerhetsområde: 370 x 800 cm. NS-EN-1176-1.
Fallhøyde: 1.5 m.
Underlag:
Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende materiale til kritisk
fallhøyde 200 cm er: 20 cm + 10 cm pga forskyving av massen under bruk.
NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.

Dekksete
Pris Kr: 1.200/stk +mva

Babysete med ramme
Pris Kr: 2000/stk + mva
Med plastbelagt kjetting.

*Pris stativ: 14.000,- + MVA (ekskl huskeseter)
Tillegg for montering: 4.000,- + MVA
Valg av type huskesete etter kundens ønske.
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Nedgravingssokkel
til huskestativ,
graves ned.
Lengden er 50cm.
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Vippehusker

Trappehinder

Planke i miljøimpregnert furu. 380 x 22 x 6 cm
Dempere og ryggstøtte av bildekk. Håndtak av gummibelagt stål.
Vippeholder 6 x 22 cm, opplagret med 60 mm nylonlager til varmgalvanisert
fundament av 80 x 80 x 4 mm firkantrør. Støpt i betong kloss, graves ned til
markering på stolpe.

Arealbehov: B / L 4.0 m x 3.1 m.
Mål - L/B/H: 1.0 m / 0.1 m / 1.2 m.
Forankring: Nedgraving av galvaniserte sokkler.
Pris: 5.000,- + MVA

Alle bolter er syrefaste (A4).

Sikkerhetsområde: 400 x 310 cm NS-EN-1176-1.

8.000,-

Underlag:
Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende
materiale til kritisk fallhøyde 200 cm er:
20 cm + 10 cm pga forskyving av massen under
bruk. NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.

+ 2000,- for montering
+ MVA

Balansebom
Arealbehov: 3,2 m x 5,0 m.
Mål - L/B/H: 3,0 m / 0,10 m / 0,30 m.
Forankring: Nedgraves 40 cm, galvaniserte sokkler.
Pris: 4.200,- + MVA

Produktets sikkerhetsområde: 320 x 680 cm. NS-EN-1176-1.
Produkltets
sikkerhetsområde:
320 x 680 cm. NS-EN-1176-1.
Maks
fallhøyde
1.1 m.
Maks fallhøyde 1.1 m.
Underlag: Fallmatte NS-EN-1177 eller støtdempende materiale til kritisk
Underlag: 200
Fallmatte
støtdempende
materiale
kritisk
fallhøyde
cm er:NS-EN-1177
20 cm + 10 eller
cm pga
forskyving av
massentilunder
fallhøyde
200
cm
er:
20
cm
+
10
cm
pga
forskyving
av
massen
under
bruk.
bruk. NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.
NS-EN 1176-1:2008 pkt 4.2.8.5.2.
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Sikkerhetsområde:
600 x 310 cm
NS-EN-1176-1.
Underlag:
gress/jord/sand
NS-EN 1176-1:2008 pkt
4.2.8.5.2 merknad 1.
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Benker

Sandkasse
Sandkasse i solid utførelse.

Meget solid bord/benk som henger sammen. (156 cm x 180 cm)

Materialer: Miljøimpregnert furu.
Materialdimensjon: 4,3 cm tykkelse x 8,5 cm høyde, med not og fjær, skrudd
sammen. Leveres flatpakket.
Største høyde ferdig sammensatt: 30 cm.
Enkel montasje. 25 cm bred benk/bakebrett på to sider.

Materialer: Miljøimpregnert furu, eller kjerneved (pristillegg 8%)
Materialdimensjon: 36 x 148 mm.
Mål: Bordplate: 75 cm x 180 cm Benk: 30 cm x 180 cm
Høyder: Bord: 70 cm Benk: 45 cm
Skruer: 8 mm rustfrie maskinskruer.
Overflatebehandling: Oljet.

Leveres oljet med miljøolje på benk og bakebrett, ellers ubehandlet.
Størrelse: 300 x 300 cm (200 x 200 cm og 200 x 300 cm leveres på forespørsel.)

Leveres sammensatt.
God plass i endene for rullestol.
Følger forskrift for universell tilpassning.
Andre størrelser kan leveres på forespørsel.

FRA*

5.500,-

5.500,-

+ MVA

“Junikassa”
(3x3 meter)
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+ MVA

“Aasan benken”
* Pris: 5.500,- + MVA, som vist i kjerneved: 6.000,- + MVA
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Barnebenk

Benk med ryggstøtte
Laget i kjerneved av furu.

Benk i barnestørrelse.

Sittehøyde: 45cm, lengde etter ønske.
Vekt: ca 45kg (2m)

Bordplate: 60 cm x 140 cm Benk: 26 cm x 140 cm
Bord: 58 cm Benk: 35 cm
Materialer: Miljøimregnert furu, eller kjerneved (pristillegg 8%)
Skruer: 8mm rustfrie maskinskruer.
Overflatebehandling: Oljet.

Dimensjon bilde: Kjerneved furu 24mm x 144mm.
Kan også lages i utførelse 36mm x 144mm
Leveres sammensatt og oljet.

Meget solid bord/benk som henger sammen. ( 125 x 140 cm )
Leveres sammensatt.
Før 4500,-

4.000,-*
+ MVA

4.000,+ MVA

*Pris: 4.000,- + MVA
I kjerneved: 5.000,- + MVA
36
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Aasan benk med tak

Bod

Mål ( lengde / bredde / høyde ): ca 195 / 195 / 250 cm
Materiell bord/benker 36 x 148 mm impregnert furu.
Tak 6” dobbelfalset impregnert kledning. Rustfrie låseskruer.
Solid avstiving sideveis. God høyde når man går inn i sittebenken.
Leveres sammensatt. Pris kr 12.500,- + MVA

Redskapsbod 2 x 2 meter. Innvendig ståhøyde 2 meter.
Kledning 6” impregnert dobbelfalset kledning.
Kryssfiner undertak. 6” vestlandskledning, impregnert yttertak.
Dør 0.75 m x 2.0 m. Sylinderlås for sikker låsing.
Løfteskrue i møne for enkel flytting.

Stor variant Aasanbenk med tak:
Mål ( lengde / bredde / høde ): ca 250 / 220 / 250 cm
Pris kr 19.500,- + MVA

Boden hviler på 2 stk 10 x 10 cm impregnert bjelker som er avrundet i endene
slik at den kan dras/skrues. Solid konstruksjon. Leveres sammensatt.

FRA*

15.000,+ MVA
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28.600,+ MVA
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Våre produkter er svært holdbare!
Forventet levetid 20 år, og har 10 års
garanti mot fabrikasjonsfeil.
Det brukes miljøimpregnert furu og norsk kjerneved av furu
hvor margen skjæres bort. Kjerneved av furu, også kalt
malmfuru, utvikler seg naturlig når treet står på rot i skogen.
Prosessen beskytter tømmerstokken mot råte, samt reduserer
treverkets opptaksemne. Dette er egenskaper vi også kan dra
fordel av i produksjon av utelekeapparater, for å oppnå lang
levetid og nesten ingen vedlikeholdskostnader.
Priser pr. 1/1 2017. Rett til endringer forbeholdes.
Prisene inkluderer fri levering i Vest- Agder v/ordrer over
40.000,-eks mva. Utenfor Vest-Agder, ta kontakt for
nærmere avtale.
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KONTAKTINFORMASJON
Barnehageprodukter AS
Att: Jonny Haraldstad
Røsstadveien 82
4640 Søgne
Mobil: 95 81 55 42
Epost: post@barnehageprodukter.no

PRODUKSJONSHALL
Lager Inn/uthenting:
Langgata 15
4515 Mandal

