
LEKEAPPARATER & UTSTYR TIL 
SKOLER OG BARNEHAGER 

OGSÅ MED UNIVERSELL UTFORMING



KJØKKENHJØRNE

Elementer for lek

Bjelkelag, gulv og vegger utført i miljøimpregnert trevirke. 

Montert med syrefast/galvanisert bolter/skruer.

Høyde på skilt og disk lages etter avtale.

Leveres med tavler for kritt.

Pris eksempel:
5,5 m med 4 skilt og 2 hjørner = kr. 12 000 + mva
 
(Pris etter avtale)



KJØKKENBENK

Elementer for lek

Materialer i miljøimpregnert trevirke. Montert med galvanisert skruer. 

Bør støpes fast ca 40 cm ned i grunnen.

Bord:     L 125 cm     B 90 cm

Hylle:    L 115 cm      B 80 cm

Totalhøyde:  250 cm

Høyde benk/hylle etter avtale.

Pris:
Kr. 6500 + mva



LEKEHYTTE

Lekehytte med golv 
til barnelek

Gulv og hytte utført i miljøimpregnert 

trevirke montert med varmforsinket og 

syrefaste skruer.

Pris:
Kr. 8000 + mva



SANDKASSEBORD

Universelt utformet bord for sand- og ball-lek

Komponenter: Bordplate, 4 stk bein med 1 stk tverrligger. 

Laget i behandlet kryssfinèr, bein laget i miljøimpregnerte materialer.

Bordplate: D 150 cm

Høyde etter avtale.

Pris:
Kr. 3600 + mva

Bein (eik 15  x 15 cm) kr. 250 + mva pr stk



TIPI

Tipi for lek

Bygd i miljøimpregnert materiale.

Bygd 200 cm x 200 cm x 200 cm i trekant. 

Høyde 280 cm. Må fastmonteres i bakken 

med 2 stk vinkeljern som blir støpt fast 

i bakken.

Pris:
Kr. 8000 + mva



BENK

Universelt utformet sittegruppe

Plass for rullestolbrukere i endene av bordet. Understell med fastmontert bord 

og fastmontert benk på hver side. Sammenføyninger med galvaniserte bolter og 

varmforsinket skruer. Bordplate 300 cm lang og benk 200 cm lang. Størrelse kan 

tilpasses etter behov.

Vanlig sittegruppe. Lengde 200 cm, bredde 165 cm.

Bordplate:  H 81 cm          Benk:  H 54 cm

Pris:
Kr. 3360 + mva

Pris:
Kr. 2880 + mva



BINGE MED BENK

Binge med benk

Lages i miljøimpregnert materiale. Binge montert med galvaniserte skruer. Bør festes til grunnen.  
Benk må støpes fast  i underlaget ca 40 cm ned i bakken.
Binge:    H 80 cm    B 100 cm   L 200 cm
Benk: 150 x 45 cm
Kan også lages etter mål. 

Pris:
Kr. 4000 + mva

Bein (eik 15  x 15 cm) kr. 250 + mva pr stk



Binge til lagring av leker og diverse

Laget i miljøimpregnert trevirke. Montert med galvaniserte skruer og bolter. Bør festes til 
grunnen. 
Binge:  H 80 cm    B 100 cm   L 200 cm
Kan også lages etter mål.

BINGE (LAGRINGSKASSE)

Pris:
Kr. 3000 + mva



GAPAHUK

Gapahuk til barnelek

Taket er ikke beregnet til lek. Fundament, bjelkelag og golv i miljøimpregnert trevirke. 
Reisverk, kledning, sperretak og takbord i hvitt trevirke. Taktekking: Underlagspapp 
og knotteplast. Torvtak med gress. Montert og festet med varmforsinket skruer og 
galvanisert spiker.

Pris:
På forespørsel





a3ressurs.no

A3 Ressurs arbeider for å bidra til økt livskvalitet 

for de, som av helsemessige eller andre årsaker, 

trenger tettere oppfølging og bistand for å komme 

inn i det ordinære arbeidsmarkedet. I navnet ligger 

det at vi ønsker å være et ressurssenter for de som 

trenger våre tjenester. I tillegg gjør vi masse annet 

spennende. Vi driver cafeen i Venneslas kulturhus, 

leverer cateringtjenester, selger designmøbler 

og utfører oppdrag innen lager-, logistikk- og 

vaktmestertjenester. 

Har du lyst til å ta samfunnsansvar i rekrutteringen? 

Ta kontakt med oss på telefon 38 15 29 70 eller les 

mer på www.a3ressurs.no


