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RODECO etablerades 1985 och har 

utvecklats till en av Sveriges främsta 

tillverkare och leverantör av lekmiljöer. 

Lekplatser från RODECO finns i köpcentra, 

gallerior, butiker, äventyrsbad och i offentlig 

miljö. RODECOs lekkomponenter är av 

högsta kvalitet och gjorda för att hålla i 

många år och med minimalt underhåll.
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Tänk dig tillbaka i tiden  
då du själv var liten 
Den bästa lekupplevelsen då var förmodligen din egen fantasi. 
Hittade du några spännande brädbitar till kojbygget och det perfekta 
klätterträdet var lyckan fullständig. Men även om du inte gjorde det, 
fanns äventyret inom räckhåll – en mattställning att klättra i, ett staket 
att balansera på eller en berså att gömma sig i. Att leka var verkligen 
ett äventyr men samtidigt ett inte helt ofarligt sådant. Skrubbsår och 
blåmärken vittnar om den inte alltid så genomtänkta lekmiljön förr i 
tiden.

Att utveckla lekplatser som är både ofarliga och spännande är en stor 
utmaning. Det har vi lyckats med på RODECO. Med noggrant testade 
stötabsorberande golv, säkra höjder och godkända material tillverkar och 
levererar vi upplevelser som sätter fart på fantasin!

Bra lek gör barnen gott, lockar publik och gynnar på så sätt affärer.  
Det är några skäl till att din nästa investering blir en mötesplats  
för hela familjen – tillverkad och levererad av RODECO. 

SÅ LEKER BARN 4
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Barn har rätt till lek 
Det slogs fast i artikel 31 i FN:s Barnkonvention. Idag anläggs därför 
fler lekplatser än någonsin. I varje bostadsområde, offentlig miljö, 
skola eller galleria finns eller planeras en publikdragande lekmiljö. 
Kraven är höga – de ska vara mycket säkra, hålla i många år och 
fyllda av roliga upplevelser. En modern lekplats ska dessutom inte 
använda pekpinnar för att visa hur leken ska gå till. Det ska barnen 
själva få lista ut, prova på och på det sättet utveckla sin fantasi och 
motorik. Gärna tillsammans med den vuxne.

Högkvalitativa lekmiljöer från RODECO har utvecklats under 
decennier samtidigt som många goda standarder och regler införts för 
att skydda barn från skador och faror av olika slag. Vi som tillverkare 
och leverantör anpassar oss efter internationella krav på trygghet, 
material och hållbarhet. Men inom flera områden ligger vi ofta före 
lagstiftningen och utvecklat egna säkra lösningar och fungerande 
materialkombinationer. I produktionsledet har vi alltid eftersträvat 
effektiv materialanvändning, återvinningsbarhet och bra arbetsmiljö. 

PopUpPlay är en framtidssäker, 
sinnrik lösning som RODECO 
utvecklat för att på ett enkelt sätt 
skapa en rolig lekplats på mindre 
eller andra outnyttjade ytor. Lekytan 
på 2-20 m2 gör PopUpPlay otroligt 
lättplacerad och enkel att förändra 
och bygga ut. Den innehåller 
lekprodukter för olika åldrar och 
är enkel att montera. Lekplatsen är 
flyttbar om ytan behövs för någon 
annan aktivitet. 

SÅ LEKER BARN 6

POPUPPLAY
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Inomhuslek som  
får plats överallt

Locka besökare med en rolig lekplats för 
barnen. Stora eller små ytor spelar ingen 
roll. Platser kan utformas för många 
barn och vildare lek medan riktigt små 
utrymmen och vrår kan fyllas med roliga 
och spännande lek för alla åldrar.

Våra leklandskap för inomhusbruk är nyckelfärdiga system 
där utseende och storlek utformas efter behov. Det lönar 
sig snabbt att utrusta en yta med en lekattraktion som drar 
publik och som samtidigt är profilskapande.

En nyhet hos RODECO är PopUpPlay. Det är lekområden 
för små eller outnyttjade ytor. De är kompakta, monteras 
enkelt och är flyttbara om ytan behövs för annat 
arrangemang.

Alla RODECOs lekområden utrustas med mjuka golv, 
ofarliga fallhöjder och säkra material. Det gör lekplatsen 
hållbar, trygg och rolig. 

Bestäm en yta för leken – vi ser till att den kommer  
på plats!

www.rodeco.se       8     Tel 0120-299 80

Går det att hyra  

ett lekområde?

Kika efter den här symbolen för att 

se om lekområdet går att hyra.  

Vi ger dig råd – kontakta oss!
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En kompakt och robust lekö för små ytor. Kan anpassas för utomhusmiljö.

www.rodeco.se       9     Tel 0120-299 80

Innelek 2 mInnelek 2 m 22

art.nrart.nr  102-102-5057150571 POPUPPLAY



www.rodeco.se       10     Tel 0120-299 80

En mindre lekyta utrustad med interaktiv spelkonsol. Spelen har olika svårighetsgrad och 
passar flera åldrar.

Innelek 4 mInnelek 4 m 22

art.nrart.nr  102-50575102-50575
POPUPPLAY





Stabil bordsgrupp med inbyggda interaktiva skärmar. Här kan barnen oavsett ålder spela 
flera olika spel med varierande svårighetsgrad. Denna lekplats är lämplig att placera i 
mindre butiker eller gemensamhetsytor. Barnen aktiveras under tiden de vuxna gör sina 
inköp.

POPUPPLAY

POPUPPLAY

www.rodeco.se       12     Tel 0120-299 80

Innelek 4,7 mInnelek 4,7 m 22

art.nrart.nr  1102-5052002-50520

Innelek 3,2 mInnelek 3,2 m 22

art.nrart.nr  1102-5051902-50519





En enkel men spännande lekö med lekprodukter som kan anpassas för utomhusmiljö. Här 
kan barnen sysselsätta sig mellan fem och tio minuter.

www.rodeco.se       14     Tel 0120-299 80

Innelek 4 mInnelek 4 m 22

art.nrart.nr  102-50541102-50541
POPUPPLAY



En kompakt och lättplacerad lekyta. Utrustad med en inbyggd interaktiv bildskärm med 
spel i olika svårighetsgrader och för varierande åldrar.

www.rodeco.se       15     Tel 0120-299 80

Innelek 4,6 mInnelek 4,6 m 22

art.nrart.nr  102-50578102-50578
POPUPPLAY



Ett mindre lekområde perfekt för ett hörn eller en outnyttjad yta. Här finns en interaktiv 
skärm som innehåller flera spel med olika svårighetsgrader för olika åldrar. Två lekpaneler 
med enklare pyssel sysselsätter barnen mellan fem och tio minuter.

POPUPPLAY

www.rodeco.se       16     Tel 0120-299 80

Innelek 4,6 mInnelek 4,6 m 22

art.nrart.nr  102-50570102-50570



Hyr eller köp! Det här är en liten och välutrustad lekö för små ytor. I den interaktiva 
skärmen finns flera spel för olika åldrar. 

POPUPPLAY

www.rodeco.se       17     Tel 0120-299 80

Innelek 6 mInnelek 6 m 22

art.nrart.nr  102-50572102-50572



Tematapeten skapar sommarkänsla i detta ytsnåla leklandskap. Ängen inbjuder till 
skutt och balansövningar. Den som törs kan klättra upp i ringen. På väggen finns det två 
lekpaneler för lite lugnare sysselsättning. 

InklusiveInklusive
tematapettematapet

www.rodeco.se       18     Tel 0120-299 80

Innelek 7 mInnelek 7 m 22

art.nrart.nr  102-50573102-50573



Oj, här kan man ta en promenad i skog och mark. Här finns flera utmaningar.  
Interaktiv skärm med spel eller film och två lekpaneler sysselsätter barn i olika åldrar.

www.rodeco.se       19     Tel 0120-299 80

Innelek 9 mInnelek 9 m 22

art.nrart.nr  102-50566102-50566

InklusiveInklusive
tematapettematapet



Det här är ett litet och robust lekområde med rutsch och kullar. Klättra upp och kana ner i 
den lilla dammen. Göm dig bland enar och öva upp balans.

www.rodeco.se       20     Tel 0120-299 80

Innelek 10,2 mInnelek 10,2 m 22

art.nrart.nr  102-50574102-50574
POPUPPLAY



Hyr eller köp detta kompakta och ytsnåla leklandskap. Ingående produkter kan anpassas 
för utomhusmiljö. Sysselsätter barnen i fem till tio minuter.

www.rodeco.se       21     Tel 0120-299 80

Innelek 10,2 mInnelek 10,2 m 22

art.nrart.nr  102-50564102-50564 POPUPPLAY



Det här lekområdet går att placera överallt! Här kan man rutscha och klättra. Välj mellan 
mobilt system eller fast installation.

www.rodeco.se       22     Tel 0120-299 80

Innelek 13,5 mInnelek 13,5 m 22

art.nrart.nr  102-50611102-50611
POPUPPLAY



Här är färgen i centrum. På denna lekö finns en grotta och kullar av varierande storlek. Mitt 
på ön finns en utmaning för äldre barn – en klätterstång.

www.rodeco.se       23     Tel 0120-299 80

Innelek 15 mInnelek 15 m 22

art.nrart.nr  102-50530102-50530
POPUPPLAY



Dags för en utflykt i det gröna. Hoppa, klättra och kryp på sommarängen. Öva balans och 
styrka eller göm dig i grottan.

POPUPPLAY

www.rodeco.se       24     Tel 0120-299 80

Innelek 16 mInnelek 16 m 22

art.nrart.nr  102-50529102-50529





Barnen gillar att klänga på sommarens vackraste regnbåge. Den glatta ytan blir en kul 
utmaning för lite äldre barn. Bland stenarna och enbuskarna kan man gömma sig och 
leka tittut.

POPUPPLAY

www.rodeco.se       26     Tel 0120-299 80

Innelek 16 mInnelek 16 m 22

art.nrart.nr  102-50584102-50584





Här har vi skapat ett leklandskap med tema som återkommer i form av tapet på väggen. 
Här finns rutschkana som barnen även kan krypa under. Kullarna kan man balansera 
på eller hoppa mellan. Klätterstängerna är roliga att klättra eller klänga på. Golvet är 
stötdämpande och godkänt för fall på upp till två meter.

www.rodeco.se       28     Tel 0120-299 80

Innelek 16,3 mInnelek 16,3 m 22

art.nrart.nr  102-50576102-50576

InklusiveInklusive
tematapettematapet



Stenar och enbuskar gör det här området lockande. Barnen kan gömma sig och leka tittut. 
Stenarna är roliga att klättra upp på och hoppa emellan. Här finns också klättervänliga 
stänger och en rutsch.

POPUPPLAY

www.rodeco.se       29     Tel 0120-299 80

Innelek 17 mInnelek 17 m 22

art.nrart.nr  102-50604102-50604



Mindre lekområde där temat återkommer på den tapetserade väggen. Här kan barnen 
balansera på kullarna, leka tittut eller gömma sig bakom enar eller i grottan. På väggen 
finns även en interaktiv skärm med spel i olika svårighetsgrad för olika åldrar men man kan 
även välja en alternativ skärm med filmer.

www.rodeco.se       30     Tel 0120-299 80

Innelek 17 mInnelek 17 m 22

art.nrart.nr  102-50527102-50527

InklusiveInklusive
tematapettematapet





Låt barnen leka i ett hörn. Här finns allt man kan önska sig på en lite yta. Rutsch och 
kullar som man kan balansera på eller hoppa emellan. En klättervägg som blir en aktiv 
utmaning för de något äldre barnen. I lekområdet ingår även två lekpaneler och en skärm 
med film för lite lugnare lek. Produkterna är tillverkade i glasfiberarmerad plast som har ett 
lager av EPDM gummi. Golvet har en stötdämpande yta som är godkänt för fall på upp till 
2 meter. 

www.rodeco.se       32     Tel 0120-299 80

Innelek 18 mInnelek 18 m 22

art.nrart.nr  102-50518102-50518

InklusiveInklusive
tematapettematapet



Ett lekområde i härliga sommarfärger. Vi har utformat lekområdet så att det ger en gnutta 
utmaning och stimulans för barn i olika åldrar. Här kan man öva balans och träna upp sin 
styrka. I mitten finns en sten med klättergrepp och våra stänger är verkligen en utmaning 
till mer avancerad klättring, populärt hos större barn.

www.rodeco.se       33     Tel 0120-299 80

Innelek 20 mInnelek 20 m 22

art.nrart.nr  102-50607102-50607



Fristående lekområde som kan väljas som både flyttabar eller fast installation. Lekområdet 
inbjuder barnen till roliga aktiviteter med både rutsch, kullar och grottor. En interaktiv 
skärm är placerad i en enbuske framför en sten, där kan barnen välja mellan olika spel 
med olika svårighetsgrader för olika åldrar.

POPUPPLAY

www.rodeco.se       34     Tel 0120-299 80

Innelek 20 mInnelek 20 m 22

art.nrart.nr  102-50556102-50556



Bland stenar och enbuskar kan man gömma sig och leka tittut. Stenarna är roliga att 
klättra upp på och hoppa emellan. Här finns också klättervänliga stänger för lite äldre barn. 

www.rodeco.se       35     Tel 0120-299 80

Innelek 21,9 mInnelek 21,9 m 22

art.nrart.nr    102-50552102-50552



Här växer det så det knakar! I den soliga gläntan finns en liten damm med näckrosor, tuvor 
att klättra på och en bro med en rutsch. Lekområdet kan placeras mot en vägg. Välj bland 
olika motiv för tematapeten.

www.rodeco.se       36     Tel 0120-299 80

Innelek 28 mInnelek 28 m 22

art.nr art.nr 102-50577102-50577

InklusiveInklusive
tematapettematapet



Högt och lågt. De olika nivåerna i lekområdet ger barnen en utmaning och stimulans. Här 
kan man öva balans och träna upp sin styrka. Här finns spännande krypin för de minsta 
och stängerna lockar till mer avancerad klättring för de större barnen.

www.rodeco.se       37     Tel 0120-299 80

Innelek 22 mInnelek 22 m 22

art.nrart.nr    102-50559102-50559



Ett lättplacerat och fullmatat lekområde för mindre barn. Stenar, enbuskar, grotta och en 
rutsch. Lek för barn 4-6 år i ungefär tio till femton minuter.

www.rodeco.se       38     Tel 0120-299 80

Innelek 23 mInnelek 23 m 22

art.nrart.nr  102-50547102-50547
POPUPPLAY



En spännande lekyta med ängar, sjöar och berg. Klättra, balansera och följ stigen till 
grottan. Finns även ett alternativ med konstgräs.

www.rodeco.se       39     Tel 0120-299 80

Innelek 24 mInnelek 24 m 22

art.nrart.nr  102-50524102-50524
POPUPPLAY



Barnen kan gömma sig bland stenar och enbuskar. Här finns också en grotta och en rutsch. 
Lek för barn 4-6 år i ungefär tio till femton minuter.

www.rodeco.se       40     Tel 0120-299 80

Innelek 24 mInnelek 24 m 22

art.nrart.nr  102-50542102-50542



Här ryms mycket – kättervägg, rutsch, klätterstänger, grottor och kullar. De olika 
produkterna i lekområdet ger barn i olika åldrar utmaning och stimulans.  
Välj själv storleken på området.

www.rodeco.se       41     Tel 0120-299 80

Innelek, valfri storlekInnelek, valfri storlek

art.nrart.nr  102-50534102-50534

InklusiveInklusive
tematapettematapet



Här finns plats för många aktiviteter. Rutsch, kullar, grottor och enar. Mycket att balansera 
på eller hoppa mellan. Här finns en klättervägg och stänger som utmaning för de något 
äldre barnen. Det ingår även två lekpaneler för lite lugnare sysselsättning.

www.rodeco.se       42     Tel 0120-299 80

Innelek 28 mInnelek 28 m 22

art.nrart.nr  102-50609102-50609

InklusiveInklusive
tematapettematapet





Titta! Ett fantasifyllt leklandskap med aktivitetsytor och underlag av stötdämpande gummi. 
Barnen kan klänga i de vackra regnbågsstängerna, gömma sig i grottan eller klättra på 
rutschkanan. Välj om du vill att produkterna monteras på öar av gummigolv som i sin tur är 
placerade på golvet av konstgräs. Då är det enklare att flytta om behovet uppstår.

www.rodeco.se       44     Tel 0120-299 80

Innelek 32 mInnelek 32 m 22

art.nrart.nr  102-50535102-50535

InklusiveInklusive
tematapettematapet



Här är också produkterna placerade som små öar på en yta av konstgräs. Här hittar du 
en kulle med grotta, en ihålig trädstam som man både kan krypa genom och klättra på, 
öar med vulkaner och en rutsch för mindre barn. Produkterna är flyttbara så att ytan kan 
användas för andra aktiviteter.

POPUPPLAY

www.rodeco.se       45     Tel 0120-299 80

Innelek 30 mInnelek 30 m 22

art.nrart.nr  102-50612102-50612

InklusiveInklusive
tematapettematapet



Ett annorlunda format lekområde i härliga färger. Här finns en rutsch, kulle med grotta 
och metallstänger för att även äldre barn skall få möjlighet att känna utmaning. Barnen 
kan klättra, balansera och leka tittut. Stötdämpande golv i EPDM-gummi, produkterna är 
tillverkade av armerad glasfiber med en EPDM-yta.

Innelek 30 mInnelek 30 m 22

art.nrart.nr  102-50554102-50554

www.rodeco.se       46     Tel 0120-299 80



Ett komplett lekrum med rymdtema. Spännande atmosfär med aktiviteter för såväl mindre 
som större barn. Här finns lekpaneler och filmhörna, pysselhörn, spel och mysiga krypin. 
Komplettera gärna med ett bollhav, stora kuddar och interaktiva skärmar.

www.rodeco.se       47     Tel 0120-299 80

Innelek 31 mInnelek 31 m 22

art.nrart.nr  102-50560102-50560

InklusiveInklusive
tematapettematapet



Ett större lekområde med tema i form av öar och vattendrag. Bron fungerar som rutsch, och 
det finns en spännande grotta och metallstänger för äldre barn.

www.rodeco.se       48     Tel 0120-299 80

Innelek 34 mInnelek 34 m 22

art.nrart.nr  102-50557102-50557



Vattentema är populärt. I detta landskap finns en fantasiö, enar med runda speglar, 
regnbågsstänger i olika färger som utmanar till mer avancerad klättring. Det finns också en 
jättetuva med krypin.

www.rodeco.se       49     Tel 0120-299 80

Innelek 35 mInnelek 35 m 22

art.nrart.nr  102-50610102-50610



I detta härliga fantasilandskap växer det jättelika grässtrån. Hoppa på tuvorna eller klättra 
upp på det höga berget som även fungerar som rutschkana.

www.rodeco.se       50     Tel 0120-299 80

Innelek 35 mInnelek 35 m 22

art.nrart.nr  102-50550102-50550



Denna lekyta lockar med fantasifulla aktiviteter. Ytan består av topografi som skapar ett 
spännande landskap i olika nivåer. Här finns också klättringsbara regnbågar och stänger, 
rutschar, kullar och ett torn med lekpaneler för lugnare sysselsättning. Tematapet ingår.

www.rodeco.se       51     Tel 0120-299 80

Innelek 46 mInnelek 46 m 22

art.nrart.nr  102-50562102-50562

InklusiveInklusive
tematapettematapet



Installera ett lekrum för aktivitet på hög nivå! Här är det mycket tuffa klätterprodukter som 
leder till högre nivåer. Kombinera detta med pysselhörna så blir lekområdet komplett och 
passar barn i flera åldersgrupper och med olika aktivitetsbehov.

www.rodeco.se       52     Tel 0120-299 80

Innelek 60 mInnelek 60 m 22

art.nrart.nr  102-50544102-50544





Det här är ett av våra större lekområde som passar både små och stora barn. Notera 
kryputrymmet, babyringen, för de riktigt små. I övrigt finns det gott om utmaningar för de 
som är lite äldre. Barnen kan klättra, krypa och öva balansen. På bänkarna kan föräldrarna 
vila en stund under tiden.

www.rodeco.se       54     Tel 0120-299 80

Innelek 60 mInnelek 60 m 22

art.nrart.nr  102-50561102-50561



Ett varmt och skönt landskap i den nedgående solen! Platsen flödar av ljus från solens 
strålar och grafiken på väggarna hjälper till att skapa stämningen. Landskapet är i olika 
nivåer och bildar en spännande och variationsrik terräng. 

www.rodeco.se       55     Tel 0120-299 80

Innelek 118 mInnelek 118 m 22

art.nrart.nr  102-50594102-50594

InklusiveInklusive
tematapettematapet



RODECOs lekplatser för  
utomhusbruk är gjorda för 
kul och spännande lekar 

Frisk luft kan man aldrig få för mycket av. Barn behöver vara ute mycket 
mer. RODECOs lekplatser för utomhusbruk sätter fart på barnen, tränar 
deras motorik och fyller dem med energi. Ett och annat fall gör ingen 
skada utan blir utmaningar och spännande upplevelser. 

Våra formgivare vet hur barn leker och hur lekytan ska anpassas för olika åldrar. Fantasin 
har inga gränser och inte en lekplats från RODECO heller! De blir en rolig och trygg 
mötesplats för både barn och vuxna. Fyll uteleken med tåliga och säkra lekprodukter och 
sätt fart på barnasinnet! 

www.rodeco.se       56     Tel 0120-299 80



Lekområde för utomhusbruk som innehåller många aktivitet för barn i olika åldrar. 
Kullar, buskar och spännande djur blir till ett djungeläventyr. Barnen kan klättra, 
grottforska och träna sin balans.

www.rodeco.se       57     Tel 0120-299 80

Utelek 22 mUtelek 22 m 22

art.nrart.nr  102-50533102-50533



En kompakt och robust utelekplats. På på den blommande ängen finns klätterstänger, 
stenar, kullar och till och med ett hus.

www.rodeco.se       58     Tel 0120-299 80

Utelek 28 mUtelek 28 m 22

art.nrart.nr  102-50567102-50567



Enkelt lekområde i härliga sommarfärger. Här kan barnen klättra, utforskar grottor eller 
rutscha ner i det gröna gräset.  

www.rodeco.se       59     Tel 0120-299 80

Utelek 35 mUtelek 35 m 22

art.nrart.nr  102-50568102-50568



Här är produkterna placerade på en yta av gräs eller konstgräs. De bildar små öar med 
aktiviteter för barn i olika åldrar. Barnen kan krypa i grottor, rutscha och klättra på bron. 
Produkterna kan flyttas vid behov. 

POPUPPLAY

www.rodeco.se       60     Tel 0120-299 80

Utelek 42 mUtelek 42 m 22

art.nrart.nr  102-50545102-50545



Ett större lekområde med aktivitet för både små och stora barn. Björken är utformad så att 
föräldrar kan använda den som bekväm sittplats. Här finns det mesta: grottor att gömma 
sig i, berg och regnbågar att klättra i, stenar som man kan balansera på och träd att gömma 
sig bakom.

www.rodeco.se       61     Tel 0120-299 80

Utelek 48 mUtelek 48 m 22

art.nrart.nr  102-50511102-50511



Häftigt lekområde med utmanande aktiviteter för större barn. Solen som är 1,5 meter hög 
har klättergrepp och en glatt yta som gör att man kan rutscha på den. Fyra klätterbågar i 
olika storlek inbjuder till avancerad klättring. 

www.rodeco.se       62     Tel 0120-299 80

Utelek 52 mUtelek 52 m 22

art.nrart.nr  102-50605102-50605



Färg- och fantasifyllt lekområde med en stor och spännande rutsch, jättelika grässtrån 
och regnbågsstänger. Produkterna är utformade för olika åldersgrupper och för olika 
aktivitetsbehov. Här finns även två sittbänkar som föräldrar kan vila på.

www.rodeco.se       63     Tel 0120-299 80

Utelek 87 mUtelek 87 m 22

art.nrart.nr  102-50608102-50608



Här kan barnen besöka späckhuggargrottan, rutscha på valen och den jättelika sjöstjärnan. 
De större barnen kan klättra på kvarglömda fiskenät, bågar och sjögräs.

www.rodeco.se       64     Tel 0120-299 80

Utelek 150 mUtelek 150 m 22

art.nrart.nr  102-50517102-50517



Ett riktigt stort lekområde med aktivitet för både små och stora barn. Här finns allt från 
lekstugor till jätterutschar. Björkarna är utformad så att föräldrar kan använda den som 
bekväm sittplats. 

www.rodeco.se       65     Tel 0120-299 80

Utelek 220 mUtelek 220 m 22

art.nrart.nr  102-50549102-50549



Ett äventyrsbad ska vara 
spännande och säkert 

För att ditt nya äventyrsbad ska bli den attraktiva 
upplevelse som du önskar krävs det en kombination av 
spännande pedagogik och säkerhet. Det uppnår du genom 
att anlita kompetent sakkunskap från start till mål. 

Ett bra äventyrsbad tillåter barnen att under trygga 
former träna upp sin vattenvana på ett lekfullt sätt. En god vattenvana är 
grundläggande i simundervisningen.

Äventyrsbad från RODECO väcker nyfikenhet och fantasi. Här finns 
mycket att upptäcka och utforska för de mindre barnen. Vattenhjul, 
vattensprutande skulpturer, rutschkanor och andra tillbehör för 
samarbetsövningar. Det sådant som stimulerar barnets alla sinnen.

Vill du har fler tips och råd när det kommer till att installera ett 
äventyrsbad i din simhall? Tveka inte att kontakta våra experter så hjälper 
de dig med alla frågor du har.

www.rodeco.se       66     Tel 0120-299 80



Kust och hav: Skepp ohoj! Ingen risk för grundstötning här inte. Här finns både fyr och 
varningsprick. Krabban håller vakt och sjöormen är rolig att sitta på.

www.rodeco.se       67     Tel 0120-299 80

Äventyrsbad 16 mÄventyrsbad 16 m 22

art.nrart.nr  102-50512102-50512



Tropiskt vattenlandskap: I denna vattenlek kan barnen verkligen sysselsätta sig själva under 
lång tid. Här finns rutschkanor, vattensprutande djur och spännande sjöstjärnor.

www.rodeco.se       68     Tel 0120-299 80

Äventyrsbad Äventyrsbad 60 m60 m 22

art.nrart.nr  102-50513102-50513



GNESTA



Äventyr i Inkaland: Ett exotiskt äventyrslandskap med mängder av aktiviteter: 
vattenkanoner, rutschbanor, trappor och hemliga grottor. Ett fantasieggande landskap för 
alla åldrar.

www.rodeco.se       70     Tel 0120-299 80

Äventyrsbad Äventyrsbad 80 m80 m 22

art.nrart.nr  102-50514102-50514





Västkusten - här kommer vi: I detta stora och detaljrika vattenlandskap finns allt som 
behövs för roliga och spännande badupplevelser för såväl större som mindre barn. Här finns 
rutschkanor, dykarklocka, fiskar och fontäner.

www.rodeco.se       72     Tel 0120-299 80

Äventyrsbad Äventyrsbad 30 m30 m 22

art.nrart.nr  102-50515102-50515



Piratfästet: Spännande piratbad med vattenkanoner, rutschar, hemliga grottor och trappor. 
Plats för fantasieggande lekar.

www.rodeco.se       73     Tel 0120-299 80

Äventyrsbad Äventyrsbad 30 m30 m 22

art.nrart.nr  102-50580102-50580



Korallrevet: Spännande undervattenstema med många spännande aktiviteter. Här finns 
rutschar, vattensprutande havsanemoner och fiskar, snäckor och sjöstjärnor. 

www.rodeco.se       74     Tel 0120-299 80

Äventyrsbad Äventyrsbad 30 m30 m 22

art.nrart.nr  102-50581102-50581



Kusten är klar: Bland bergsformationer och stora stenar gömmer sig sjöstjärnor, krabbor 
och vattensprutande fiskar. En spännande grotta har bildats av stenarna där man kan krypa 
in och rutscha ut i vattnet.

www.rodeco.se       75     Tel 0120-299 80

Äventyrsbad Äventyrsbad 27 m27 m 22

art.nrart.nr  102-50582102-50582



I skogen: Nu tar vi oss ut i skogen, vatten rinner från hatten på en svamp, det både 
bubblar och sprutar vatten från en stor nyckelpiga, här finns vattenfall och vattensprutande 
grässtrån. Ur berget kommer en kaskad med vatten när du drar i handpumpen och här 
finns spännande grottor att krypa in i.

www.rodeco.se       76     Tel 0120-299 80

ÄventyrsbadÄventyrsbad 28 m 28 m 22

art.nrart.nr  102-50589102-50589



Vid strandkanten: Nu är det lågvatten och när vattnet dragit sig tillbaka så dyker en massa 
spännande upp på stranden. Här finns vattenfall, rutschar, vattensprutande sjöormar och 
sjöblommor. I minibubbelpoolen kan man sitta och mysa en stund.

www.rodeco.se       77     Tel 0120-299 80

ÄventyrsbadÄventyrsbad 23 m 23 m 22

art.nrart.nr  102-50590102-50590



Kust och hav: Spännande badupplevelse bland vattensprutande fiskar och sjöormar. Akta 
dig för grunden! Som varning finns både sjömärken och fyrar.

www.rodeco.se       78     Tel 0120-299 80

Äventyrsbad Äventyrsbad 18 m18 m 22

art.nrart.nr  102-50591102-50591





Gör en rolig lekhörna  
i väntrummet, bilhallen  
eller caféet 

Fyll lekplatsen med aktivitetskapande inredning så blir väntetiden 
mycket roligare. Tematapeter, sköna sittkuddar och tillgång till 
aktivitet för både knopp och kropp gör barnen gladare samtidigt 
som de vuxna kan pusta ut. Vill du ha tips om hur du kan göra en 
trevlig och lockande lekhörna för olika åldrar? Besök vår webb.

 Läs mer om tillbehör på  Läs mer om tillbehör på 
www.rodeco.se/tillbehörwww.rodeco.se/tillbehör



 Läs mer om lekprodukter  Läs mer om lekprodukter 
på www.rodeco.sepå www.rodeco.se



Välj rätt  
skadeförebyggande golv
Din nya lekplats ska bli en lockande lek attraktion 
som tillåter barnen att leka och busa under trygga 
former. Rodecos specialister har mångårig erfarenhet 
av lek och lekmiljöer vilket gör att vi byggt upp unik 
kunskap om lekbeteende, konstruktioner, material och 
säkerhetsstandarder*. 

En viktig del i säkerhetstänkandet är valet av golvmaterial. 
Utvecklingen och användningen av stötdämpande golv har 
bidragit att risken för skador vid fall minskat kraftigt.

Det gör RODECOs lekinstallationer till de tryggaste 
alternativen på marknaden.

*)  Europastandarderna för lekredskap och stötdämpande  

underlag SS-EN 1176 och SS-EN 1177 med minimikrav för  

säkerhet. Används vid bedömning av om en produkt är säker.

2.5 m

1.8 m
1.5 m
1.3 m

0.6 m

Tjocklek på stötdämpande golv



Golv och underlag för innelek 
Golvtyp Underlag Gummi EVA Stötdämpande Stötabsorberande Övrigt

PUP 1 
(EPDM) 25 mm Glasfiber • Alamell 25 mm - - -

PUP 2 
(EPDM) 75 mm Glasfiber • Alamell 25 mm 50 mm - -

PUP 3 
(EPDM) 50 mm Glasfiber • Alamell 25 mm 25 mm - -

Fristående 1 
(EPDM) 25 mm - 25 mm - - -

Fristående 2 
(EPDM) 75 mm - 25 mm 50 mm - -

Golv och underlag för utelek 
Golvtyp Underlag Gummi EVA Stötdämpande Stötabsorberande Övrigt

Fristående 3 
(EPDM) 75 mm - 50 mm svart + 

25 mm - - -

Vinylgolv för lekrum inomhus 
Golvtyp Underlag Vinyl EVA Stötdämpande Stötabsorberande Övrigt

Vinyl/PE 
25 mm 3 mm kork 2 mm 22 mm - -

Vinylsport/PE 
30 mm 3 mm kork 8,3 mm 22 mm - - Omnisportmatta

Vinyl/Golvfoam 
15 mm

3 mm kork  
12 mm foam 2 mm - - -

Vinylsport/Foam 
20 mm 12 mm foam 8,3 mm - - - Omnisportmatta

Vinyl/Foam/MDF 
20 mm

12 mm foam 
8 mm MDF 2 mm - - -

Vinylsport 
8 mm 8,3 mm -

Konstgräs för inne- och utelek 
Golvtyp Underlag Gummi EVA Stötdämpande Stötabsorberande Övrigt

Konstgräs 1 
innelek - - 50 mm - - EVA + konstgräs 

Fallskydd 50 mm
Konstgräs 2 

utelek - - 50 mm - - EVA + konstgräs 
Fallskydd 50 mm



RODECO tillverkar, marknadsför och säljer 
lekmiljöer till shoppingcenter, butikskedjor och 
varuhus över hela världen. 

LEVERANSSÄKERT • PERSONLIG SERVICE • STORA KUNSKAPER OM LEK • SNABB TILLGÅNG TILL TEKNISK SUPPORT

Bruksgatan 3 | 597 30 Åtvidaberg
Telefon 0120-299 80

www.rodeco.se | info@rodeco.se


