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Aktiv Ude  byder foråret velkommen  ved at præsentere nogle af vore nyeste 
modeller, som er  udviklet over vinteren..
De skal selvfølgelig tilbydes til en frisk forårspris med god rabat. 
Så sæt kryds, og ring eller mail hvis du ønsker nærmere oplysninger.
 Få  gerne et godt tilbud på levering og montering.

Benyt også lejligheden til at besøge vor hjemmeside og se meget mere.
Ring eller mail for prisliste. 

Tilbud  gælder april & maj mdr. eller så længe lager haves.



Bygges i lærk-robinie.
Legehus med to diske, hjørnebord 
og siddestub.
Vælg mellem hus med buet tag 
eller spids tag.

Grundmål udv. 125 cm. x 125 cm.
Højde til tagryg 160 cm.
Gulvhøjde 15 cm. 
Pladskrav 425 cm.  x 425 cm.

Legehus  Ville

 varenr.001.051

 

 

Frisk forårspris

  11200,- kr

2
Alle priser eksl. moms , eksl fragt



Tænk legehus på en ny måde. 
‘Esther’ er et legehus i to plan med 
mulighed for at kravle og med  udsigt 
fra øverste gulv.
Bygges i lærk-robinie.
Vælg mellem hus med buet tag eller 
spids tag.

Grundmål udv. 125 cm. x 125 cm.
Højde til tagryg 185 cm.
Gulvhøjder 15 cm 55 cm.
Pladskrav 425 cm.  x 425 cm.

Legehus  Esther  

 varenr.001.051

Frisk forårspris

    11998,- kr

3
Alle priser eksl. moms , eksl fragt



Legehus  Hytten  

varenr.001.053
Sekskantet legehus med to indgange

• to diske
• to bænke (borde )
• malet top

Hytten bygges med sider i lærkekalmer 
og tag i klinkbrædder i lærk. 

Ø  gulv 160 cm.
Højde 210 cm.

Pladskrav: område Ø 500 cm. 

Suppler legehuse med et rundt legebord 
Ø 60 cm. 
i lærk & robinie

Frisk forårspris

    15660,- kr
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1788,- kr



Frisk forårspris

    14998,- kr

Legehus  B
oblen

varenr. 004.769

Legehus med stil.
Til rollelege - butik 

• bænk/bord ved sider.
• disk i gavl. Bred indgang.
• bygges i lærk - robinie.

Tag som klinkbrædder i lærk el.
shingels tagpap

Grundmål: 90 cm x 90 cm 
               H øjde 150 cm
Pladskrav: 450 cm x 475 cm
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Frisk forårspris

    9486- kr

 

 Få  lu
ft u

nder v
ingern
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ed vor n

ye fl
yver

     
     

     
  varen

r.0
04.769

Lad fantasien få vinger og flyv en tur 
ind over byen eller hen over 
legepladsen.
Mærk suset i maven når du lander.

• flyvemaskine til to
• udført i pudsede og olierede 

lærkeplanker + robinielameller

Længde 260 cm. / Bredde 220 cm.
Indvendig bredde 45 cm.
Pladskrav 560 cm. x 520 cm. 
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8880 ,- kr
    eksl  stubbe 

 5798,- kr
    eksl  stubbe 

 11680,- kr

    eksl  stubbe 

Fortællestole  for dronninger, prinsesser, 
prinser, konger og høvdinge

Her kan vor dronning  eller 
høvding sidde i midten  omgivet af 
sine undersåtter  og fortælle 
spændende eventyr, eller  historier 
iklædt tidens  moderne figurer.
Undersåtterne kan på skift sidde 
på hæderspladsen, og fortæller 
deres  historie.
Udført i egeplanker og 
lærkestolper.
Dekoration med røde knopper på 
stolper. 
Monteres på stålfødder til 
nedgravning. Intet træ i jord.

Høvdingestol

Dronningestol

Tronstol

Br. 165 cm.
Dy.115 cm .
Hj 185 cm.
Sædehj.  55 cm
PladsØ465 cm

90 x 90 cm
Hj 160 cm.
Sædehj.  90 cm
Plads
400 x 400 cm  

Br. 105 cm.
Dy. 45 cm .
Hj 185 cm.
Sædehj.  45 cm
Plads
350 x 245 cm
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Ø 80 cm

Ø 100 cm

Helletræ
 som helle på en balncesti e

ller so
m 

mødested.

Stil  f.e
ks tre s

ammen i en gruppe og få et 

mødested, hvor man kan side og hygge sig, 

snakke og spise madpakke.

Repos i lærk, monteret p
å robiniestolper.

Helletræ
 til balancestien

varenr.001.042 - 001.043

Balancetrin m. høj stolpe
varenr.004.659-HS

•  Stolpe i afsplintet og pudset robiniestolpe 
• Trin udskåret i 80 mm. egeplanke.

• Opsættes bedst som gruppe med trin i forskellig højde.

• Trin  gode skamler at sidde på.

• Lav en  balanceskov med mere end 20 trin, som både balanceredskab og 
”hænge ud ” i en skolegård.

 4780 ,- kr

    

 3998,- kr

    

     stk
 

1798- kr
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Frisk forårspris

    16800,- kr
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Øen

Se også “Motorikbane-lette redskaber” på
                  www.aktivude.dk

Alle priser eksl. moms , eksl fragt

“Øen”, -  et  6-kantet mødested med 
udfordrende opgange fra tre sider 
Bygget i  robinie & lærk

• stamme med trin
•  gummibro 

• tribblebro i taifuntov 

Kan mod tillæg  leveres med sideafskærmning 
v. 3 sider -( ikke et krav )
Kan mod tillæg leveres med håndtov langs
opgange

Grundmål: Ø 140 cm
               H øjde 55 cm
Pladskrav: område Ø 425



Tipi
En hytte, der giver rum for mange lege.
Gulv i høvlede brædder i lærk. Sider i klinkskårne
lærkebrædder i kraftig kvalitet.
Grundmål: 185 cm x 185 cm x 185 cm x H 185 cm
Pladskrav: 1 stk. 500 cm x 500 cm

2 stk. udstillingsmodeller ( kun disse to til denne pris )
     2 stk

9860,- kr

 Lad turen gå over sa
lten sø 

i et a
f vore sk

ibe       
        

 

16400,- kr

Fiskerbåd
Fiskerbåd bygget med skrog i robinie og med tag i
 klinkskårne lærkebrædder.
Bund i terrassebrædder i sibirisk lærk
Leveres samlet. Fastforankres til terræn.
Lav højde, ingen krav til faldunderlag

Mål: 350 cm. læ x 140 cm.br. 
         højde tagryg 160 cm.
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 Restsalg Vi skal have ryddet lidt ud   og sælger nogle 
få ting ekstra nedsatte så længe lager haves

Fjedervippe som delfinfigur.
Udskåret i robinie. Færdigsamlet med fjeder og
jordanker klar til nedgravning.
1 stk.

3598,- kr

    

3598,- kr

    

Fjedervippe som dino figur
Udskåret i robinie.Færdigsamlet med fjeder og
jordanker klar til nedgravning.
1 stk.

6 kantet opbevaringskasse til bl.a. sandlegetøj.
Udført i høvlede terrassebrædder i lærk –
medtremmebund / ristebund. Oliebehandlet .
Ø 128 cm / hj 58 cm
1 stk.

6340- kr

    

6998,- kr

    

Skildpadde 
Ekstra flot figur udskåret i egetræ. Oliebejandlet
Højde ca 50 cm.-  læ ca 75 cm.
1 stk. 

Alle priser eksl. moms , eksl fragt
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     M
odulbyggeri 

     st
ort og småt 

 efter
 kundens ønsker

Modulbyggeri  med trekantede tårne
efter kundens ønsker
 Forskellige tilslutninger som, 
rutschebaner, brandmandsstænger, 
armgange, trapper og stiger samt 
forskellige netudformninger og 
balancebroer.
Trekantede tårne giver stor fleksibilitet i 
opbygning og  er en meget stabil løsning.
Tilmed betydelig  billigere end firkantede 
tårne. 
Materialer:  Robinie & lærk samt 
taifuntov 
Tårne i to str. 90 cm sider el. 120 cm. sider.

Ring  og få et

 godt tilb
ud 

efte
r udformning



Få  evt. designet  eget redskab ud fra egne ideer 
og behov, og  få et unikt aftryk på jeres legeplads
eller fællesareal.

Som her et stilliseret skib med kravlenet  
og balancestubbe.


