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aktiva barn  .  attraktiva platser
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LILJEHOLMENS GALLERIA - STOCKHOLM 
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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  
köpcenter, gallerior, butiker, äventyrsbad och 
offentlig miljö. RODECOs lekkomponenter är av 
högsta kvalitet och gjorda för att hålla i många år 
och med minimalt underhåll.

Affärer Kreativitet Säkerhet
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KISTA GALLERIA - STOCKHOLM
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POPUP PLAY
flexibla lekområden för alla ytor
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Konceptet vi  
kallar för  
POPUP PLAY
Vårt mest flexibla lekplatskoncept, 
RODECO PopUpPlay, är lekområden 
för små eller tidigare onyttjade ytor. 
De är kompakta, enkla att bygga ut, 
enkla att montera och kan flyttas om 
ytan skulle behövas till någonting annat 
- det är därför den kallas popup play.

PopUp play finns tillgängligt för  
placering såväl inne som ute.

2-20 
 m2

inne  
eller ute 1-10 år
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Serfontana shopping center 
Morbio inferiore, Schweiz

Partner 
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17 m2
L 7.5 

B 2.4 m 3-8 årPOPUP PLAY

Ett lekområde - tre olika uttryck
Genom att ändra färgen på en enskild produkt, eller 
på hela lekytan kan vi förändra uttrycket och stilen 
på ett helt lekområde.
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8 m2 L 3 
B 3 m 2- 8 årPOPUP PLAY

Som en lätt sommarbris. En klassisk popup play med 
stor variation. Lekområdet inbjuder till aktiv lek tack 
vare det fantasirika golvet, tunnelrutschen och kullarna. 
Lekpanelerna å andra sidan skapar lugn på ytan.
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Fields - Shopping center 
Köpenhamn, Danmark

Partner 
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27 m2 L 5.9 
B 4.5 m 2-8 årPOPUP PLAY

Vilda västern, locka era yngsta kunder in i öknen. Sitt 
upp på den arga tjuren, göm dig i den ihåliga  
stocken, hoppa mellan kullarna och se upp så att 
ingen sticker sig på en kaktus.
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Buffalo grill Saint Agathon 
Frankrike

Partner 
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6 m2 L 4.8 
B 1.2 m 3-6 årPOPUP PLAY

Kullar att balansera på när man leker eller att sjunka 
ner på när det är dags för sagostund. Ett lekområde 
kan ha olika funktioner vid olika tillfällen! Och även 
den enklaste konstellationen kan ha stort lekvärde, för 
barn kan resa var de vill i sin fantasi.
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ÅTVIDABERGS BIBLIOTEK



18

SKÄRHOLMEN CENTRUM - STOCKHOLM
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8 m2
L 3,3 
B 3,1 
meter

3-6 årPRODUKTER

Lek för barn i olika åldrar - på liten yta. 
maios et vites ea susamus parum lam experum dol-
upta secum qui volupturio et ero consenimin re vol-
upis aut lignihi liquiatet ut qui nimus essi coreptatio. 
Ecta aut officima vendio ipsum rerchit essed ut aut 

Teamet från RODECO skapade väldigt spännande 
lösningar och gjorde en riktigt bra uppföljning 
efter att ha avslutat projektet. Det finns två  
lekytor på Glerártorg, en stor och en liten,  
det har varit en stor succé – barnen ÄLSKAR 
dem.

Edda Rún Ragnarsdóttir
Inredningsarkitekt, ERR Design ISLAND
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C4 SHOPPING - KRISTIANSTAD
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2X13 
 m2

inne 
eller ute 1-10 årPOPUP PLAY

Konceptritade lekmiljöer - utvecklar affärer
Ett lekområde kan vara så mycket mer än bara just lek. 
Bygg ditt varumärke genom att göra det till centrum för 
uppmärksamheten och låt alla - unga och gamla - veta 
hur det ser ut. Vi hjälper dig att utveckla ert lekområde 
som passar ditt varumärke perfekt!
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VISUELL IDENTITET
GUIDELINE

VERSION 1.0

C4 grafisk identitet
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23.5 m2 L 8.1 
B 4.5 m 2-8 årPOPUP PLAY

Mer färg åt folket! Ett lekområde som bjuder in till aktiv 
lek på liten yta. Har ni förälskat er i ett lekområde men 
drömmer om en speciellt produkt? Det är oftast enkelt att 
byta ut en svamp mot lite digital lek eller en kulle mot en 
lekpanel. Prata med våra experter för mer information om 
era möjligheter!
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CC Rive Droite  
 Accessite - Distributör Bleu & Associés 

Partner 
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I-HUSET SHOPPING CENTER - LINKÖPING SWEDEN
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Aktiva barn –  
attraktiva platser
Rodeco är tillverkaren av roliga  
badleksaker som blev helhetsleverantör 
av kompletta lekmiljöer över hela  
världen. 
Framgången har vuxit ur vår filosofi att säkra och 
kreativa lekområden lockar publik, utvecklar barn 
och främjar affärer. Härliga lekplatser och  
aktivitetsområden genererar positiva värden och 
ökar försäljningen för alla företag som ligger nära 
lekplatsen. Ett genomtänkt, kreativt och säkert 
lekområde blir attraktivt snabbt, inte bara för 
barnen utan även för sina föräldrar. Detta bidrar i 
sin tur till ökat besökarflöde, oavsett om det är ett 
köpcentrum, en galleria eller mindre butiker.
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2-15 m2 L 8.1 
B 4.5 m 2-8 årPOPUP PLAY

Strandad på en ö. Ett stort lekområde kan bestå av 
många små popup's. Ett koncept som har många 
fördelar: det blir ännu enklare att flytta runt, det är 
väldigt lätt att byta ut en enskild produkt eller att 
bara möblera om för att få en nyhetskänsla.
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Hotel Babymio 
Tyrol, Österrike

Partner 
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12.5 m2 ø 4 m 2-8 årPOPUP PLAY

Säg hej till er varumärkesfigur. Genom att integrera er 
logotyp, maskot eller ert varumärkes färger i ert nya 
lekområde kan ni skapa igenkänning och extra skoj 
för besökande barn. låt ert varumärke synas genom 
ett roligt mönster eller en kulle att klättra upp på!
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Lekplatsen är en stor succé och den är väldigt 
uppskattad och använd (det leks på den nästan 
hela tiden då vi har öppet!) Den bidrar verkligen 

till mer liv i lokalerna och gör så att kunderna 
stannar längre, och förhoppningsvis spenderar 
de mer pengar i butikerna. Vi är 100% nöjda. 

Ingelsta shopping, Norrköping
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UTELEK
inspirerande lekplatser utomhus
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CENTRALSKOLAN - ÅTVIDABERG
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Kreativ lek skapar 
spännande  
utomhusmiljöer
Härliga lekplatser utomhus gör  
att miljön POP:ar – med hjälp av  
lite färg, annorlunda former och  
glada barn.

En viktig faktor när man utformar en lekmiljö är 
att den ska vara både rolig och säker. Rodeco vet det 
bästa sättet att skräddarsy ett lekområde  
baserat på kundernas behov och verksamhet, för att 
locka till sig både vuxna och barn. Våra designers 
arbetar nära med kunder för att skapa kompletta 
och säkra lekmiljöer.
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10 m2 / 
modul

område 
450 m2 1-6 årUTELEK

Geometri, en formbaserad miljö för lärande genom lek. 
Grundläggande färger och former som uppmuntrar att 
upptäcka geometrin under tiden de klättrar, springer, 
kryper och rutschar. 
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Säkra och kreativa  
lekområden – för aktiva barn 

och attraktiva platser

LÅNGBROTTSKOLAN - ÅTVIDABERG
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102 m2 L 12 
B 12 m 1-10 årUTELEK

Ett böljande sommarlandskap, i detta stora  
lekområde finns det plats för de yngsta såväl  
som de lite äldre barnen. För krypande, för  
hopp och för att svinga sig eller kanske för en  
lugn stund under den stora björken.
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I-HUSET - LINKÖPING
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PARKEN ZOO - ESKILSTUNA
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Regelbunden  
service ger er lek 
ett längre liv
Genom att ta hand om ert  
lekområde hålls det snyggt och 
fräscht och är en säker plats för 
barn under lång tid framåt. Och 
vi hjälper gärna till!

Enligt plan- och bygglagen så har fastighetsägaren 
eller markägaren till lekplatsen ansvaret att underhålla 
och sköta lekplatsen så att risken för olyckor kan 
förhindras. Genom att teckna ett serviceavtal med 
oss ser du till att ditt lekområde hålls i bästa skick. 
När du tecknar ett avtal med oss så hör vi av oss 
till dig när det är dags att boka en ny service-tid. 
Anläggningen dokumenteras och därför kan även 
akuta problem avhjälpas på ett snabbt och effektivt 
sätt –  Så för att förhindra olyckor, se till att din 
lekplats är i topptrim!
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200 m2 L 20 
B 10 m 3-10 årUTELEK

Ett föränderligt landskap ‐ Denna stora utelek har gott 
om plats för spring, en bergsrutsch, fallna björkar för 
balansträning och sockersöta enbuskar för kurragömma. 
Konstgräs och gummi är en perfekt kombination för 
stora områden som kräver fallskyddsgolv.
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16 m2 L 5.5 
B 5 m     3-8 årUTELEK

Gör ditt varumärke synligt
Genom att integrera ert varumärke i lekplatsen når 
investeringen nya höjder. Det gör ert varumärke  
synligt och inkluderar även de yngsta besökarna i  
er kundkrets.
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10 m2 L 4.6 
B 2.3 m 3-6 årUTELEK

En sommaräng. Liten men inbjudande och härlig är 
denn ljusa lekyta för mindre barn, rutscha, balansera, 
lek kurragömma eller dyk ner i dammen.
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Lek är utveckling 
– sluta aldrig

BARKABY OUTLET - STOCKHOLM
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Säkerheten först ‐  
fokus på säkra golv
Valet av material för golvet på en 
lekplats är en av de viktigaste  
aspekterna vid utformningen av 
en säker och trygg lekmiljö.

För att utforma lekmiljöer som är både roliga och 
säkra har vi på Rodeco byggt upp kompetens och har 
även en egen produktion inom flera viktiga områden. 
Vi arbetar med olika varianter av stötdämpande golv, 
som är anpassade för fall från olika höjd. Dessa golv 
används alltid när det finns risk för fallskador. En 
annan positiv egenskap hos de stötdämpande golven 
är att de även fungerar som ljuddämpare. Det ger en 
lugn och mer behaglig miljö för både barnen och den 
personal som arbetar i närliggande verksamhet. Vi 
tillverkar hela, formade skivor som kan placeras var 
för sig eller i samlad grupp. Alla våra lekredskap och 
kompletta lekplatser är testade och godkända enligt 
europastandard SS-EN 1176 & SS-EN 1177.
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SÄKERHETSGOLV

Vi erbjuder flera olika golv att välja mellan. Gummigolv 
för användning inne och ute, konstgräs och vinyl. De 
olika typerna av golv kan levereras i nästan vilken färg 
eller form som helst! Alla golv är testade för att nå  
kraven för europastandard SS-EN 1176 & SS-EN 1177.

Inne 
eller ute

Stöt- 
dämpande

Stötabsor-
berande
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INNELEK
fasta installationer inomhus
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ERIKSLUND SHOPPING CENTER - VÄSTERÅS
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Lekplatser som 
bygger en trogen 
kundbas
Genom att installera ett lekområde vet 
vi att det inte bara kommer att öka  
antalet besökare i ert företag, det kommer 
också att skapa gladare kunder som 
ser ett större värde i din investering än 
bara möjligheterna till lek.
Eftersom glada barn skapar glada, lugna och mer 
avslappnade föräldrar. Genom att aktivera sina 
barn en stund får de chansen att uträtta några 
fler ärenden, stanna lite längre och lita på oss - de 
kommer att komma tillbaka till denna fantastiska 
plats nästa gång också!
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22 m2 L 8.6 
B 3.3 m 2-8 årINNELEK

Ett somrigt landskap, fyllt med glada färger och en 
massa äventyr. Kryp, rutscha, spring, hoppa, göm och 
svinga dig runt i denna lek. Visste ni att vi utformar 
golvet så att det passar perfekt på er yta? Sedan  
designar vi ytan så att den passar era behov!
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MARIEBERG GALLERIA - ÖREBRO

Mer än en lekplats,  
utveckling för barn  

och platser.
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KRÄMAREN GALLERIA - ÖREBRO
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Miljöer som  
håller för många  
år av lek   
Våra lekplatser har förändrats mycket 
under de senaste 40 åren. Och de 
kommer att fortsätta att förändras, 
med miljön i åtanke.
Allt material som används i våra produkter är  
nytillverkat och gjort med kontrollerade råämnen. 
Vi har en stor flexibilitet och brett utbud gällande 
vårt grundmaterial och kan sömlöst blanda  
ingående komponenter av olika material, oavsett 
om det är rostfritt stål, metall, gummi m.m. När 
vi löpande utvecklar våra produkter strävar vi efter 
att hela tiden göra dem ännu snällare mot vår planet. 
Genom att utveckla våra processer, välja andra  
material eller optimera våra transport.
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19.5 m2 L 6.2 
B 4.5 m 2-8 årINNELEK

Blommor och lollipops, en perfekt match! Att gömma 
sig i grottan är spännande för de minsta, att utforska 
klätterstängerna är en utmaning för de större. Ljus 
och färgglad, detta lekområde kommer skapa en glad 
plats för familjer i er veksamhet.
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LILJEHOLMENS GALLERIA - STOCKHOLM
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I-HUSET - LINKÖPING
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Skapa stämmning 
med effektfulla  
tapeter
Ett lekområde i sig är en rolig  
installation, addera tillbehör i mixen 
och ni får en värld full av äventyr..
Med rätt tillbehör kan även det minsta utrymmet 
förändras till ett äventyr som barnen kommer att älska. 
Vi designar och trycker tapeter och klistermärken 
skräddarsytt för att passa in i utrymmet och efter det 
tema som ni önskar. Letar ni efter en magisk skog, en  
undervattensvärld eller vill ni att vi skapar efter ert 
varumärke och med er maskot? Vi tar hand om 
det och hjälper er att skapa lekplatsen i era kunders 
drömmar! Genom att använda tillbehör kan vi  
tillsammans skapa en härlig lekplats eller ett helt  
lekrum som är optimalt för ert företag och er budget.



62

54 m2 L 8.7 
B 7.2 m 3-10 årINNELEK

Upp i luften, ett äventyrsfyllt lekområde bland molnen. 
En helikopter som behöver klättras på, en jordglob att 
krypa in i, moln både under och över och en kulle att 
rutscha på. 
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CC Velizy 2,  
Unibail - Rodamco - Westfield

Partner 
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20 m2 L 5 
B 5 m 2-8 årINNELEK

I gräset, kombinationen av studsigt gummigolv och 
konstgräs tillsammans med dekorativa element skapar 
ett spännande lekområde att upptäcka. Svinga runt 
stängerna eller upptäck grottan.
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I-HUSET - LINKÖPING

Designad för 3-åringar, är denna Pop Up Play 
perfekt för småbarn! Tillsammans med  

driftansvariga SA di Gestione är vi väldigt nöjda 
med det nya lekområdet - såväl kunden som 

hyresgästerna på bottenvåningen välkomnade 
denna nyhet med glädje. 

Serfontana shopping center  
Morbio inferiore, Switzerland
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Mötesplatser i  
er verksamhet 
skapar mervärde
Områden för avkoppling, lek och en 
kopp kaffe ger liv till era lokaler. 
När vi nu spenderar mycket av vår tid online,  
konkurrerar vi ständigt med online-shopping över 
konsumenterna, behöver vi skapa en högre nivå av 
upplevelser i verkliga livet. Nyckeln är att få familjerna 
att besöka er verksamhet. Detta genom att skapa 
arenor för lek, att läsa en bok, dricka en kopp kaffe 
eller bara sitta ner ett ögonblick. Genom att  
integrera lekområden i ditt interiörkoncept gör vi 
det till mer än bara en lekplats - vi skapar  
upplevelser som bygger relationer.

från  
2 m2

inne 
eller ute 0-99 år
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LEKRUM
allt för ert specialritade lekrum
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LINDEN SHOPPING - NORRKÖPING
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Lekrum designade 
efter era behov
Idag är det alltmer populärt med 
möjligheten att lämna ifrån sig sina 
mindre barn en stund under shopping-
turen, trygga i vetskapen om att de 
kommer att bli väl omhändertagna. 
Rodeco hjälper ditt företag med allt 
från idé till sista touch. 
Vi erbjuder en standardmodell eller anpassar hela 
lekrummet för att passa era behov och aktiviteter. 
Låt era besökare veta att ni bryr er om dem, att de 
är viktiga för ert företag.
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8,5 m2 L 3.3 
B 3.8 m 2-10 årLEKRUM

Intill bäcken finner ni ett mysigt krypin för lek och 
äventyr olikt alla andra. I denna mix av två- och  
tredimensionell, digital och analog lek och härliga  
väggdekorer, finns det rum för barn i alla åldrar!
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MAX MALL OF SCANDINAVIA - STOCKHOLM



74

SATS MÄRSTA - STOCKHOLM



75



76

LINDEN SHOPPING - NORRKÖPING
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Accessoarer för  
lekmiljöer
Skapa ett mer levande område som 
utmanar barnen på en mental nivå 
med lektillbehör av olika slag. 
Genom att lägga till produkter som leksaker,  
digitala skärmar och touchtables, analoga lekpane-
ler och pysselmaterial kan ni skapa en föränderlig 
miljö för barn att utforska om och om igen.  
Tillbehör av olika slag ger er också chansen att 
skapa lugna ytor i ert lekrum eller lekplats. En 
analog lekpanel är perfekt för små utmaningar, 
medan digitala tillbehör har ett brett utbud av 
möjligheter när det gäller val av aktivitet eller om 
syftet är att aktivera ett eller flera barn i taget.

Mervärde Mer 
aktivitet

Digitalt  
& analogt
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Stickers & 
tapeter

Möbler &  
väggarACCESSOARER

Tillbehör till er lekmiljö kan förändra hela ytan, lägg till 
några lekpaneler, analoga eller digitala för lugna områden. 
Möbler för trötta ben, en tapet för en komplett miljö som 
hjälper till att boozta barns fantasi eller en vägg som delar 
av området. Berätta för oss om era behov så kan vi  
tillsammans hitta en lösning för ert företag.

Digitalt  
& analogt
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ACCESSOARER

För lekplatser med utrymmen för pyssel, ett väntrum 
eller ett café - lägg till extra leksaker, papper och kritor 
och pysselmaterial och gör väntetiden mer värdefull. 
Tillsammans kan vi skapa en miljö för alla sinnen. 
Besök oss online för mer inspiration –  
webshop.rodeco.se

Pyssel 
& spel Leksaker

Klossar & 
konstruktion
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Lekrum med 
barnpassning

2-8 yrsLEKRUM

Ett rum för sport. Utrymme - mycket utrymme för 
alla. Detta spännande lekrum med barnpassning har 
avdelningar för alla olika slag av lek: aktiv, lugn och 
kreativ.

50-130 
m2
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SATS MÄRSTA - STOCKHOLM
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SATS MÄRSTA - STOCKHOLM
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Lekutrymmen för 
de små äventyrarna
Med över 40 års erfarenhet inom 
branschen vet vi hur barn leker och 
hur det påverkar deras utveckling. 
Ett genomtänkt, kreativt och roligt lekområde  
utvecklar barnen, men även närliggande företag 
och verksamheter. Rodeco levererar mer än en  
lekplats - vi skapar en plats där barnen ges möjlighet 
till fysisk rörelse och mental stimulans. Vår  
affärsidé är att utveckla, tillverka och installera 
säkra och kreativa lekmiljöer som bidrar till den 
positiva utvecklingen av barn och platser världen 
över. Vi har stor kunskap om barns lek och dess 
effekter. Vår målsättning är att alla attraktiva 
platser ska vara utrustade med lekprodukter från 
Rodeco.
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34 m2 på 
entréplanLEKRUM

Level up! Vilket utrymme som helst kan bli ett bra 
lekrum, men leken måste ofta anpassas för att passa 
det lediga utrymmet. Det mest udda rummet kan ofta 
bli det mest spännande lekområdet.

Digitalt  
& analogt

Lekrum med 
barnpassning
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ICA MAXI BOTKYRKA - STOCKHOLM
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73 m2 L 11 
B 6.7 m 1-10 årLEKRUM

Ett skogslandskap – grönt och rymligt, fyllt av härlig 
atmosfär och många intryck. Ett lekrum fyllt till bredden 
med gigantiska spel, digital lek, stooora kullar att klättra 
på, ett pysselhörn och praktiska barnvagnsparkeringar 
kompletterar familjeloungen i varje shopping center. 
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LINDEN SHOPPING - NORRKÖPING

Det har varit en jättebra investering.  
Lekrummet är placerat i vår familjelounge, 

vilket innebär att fler familjer väljer att besöka 
köpcentret och förhoppningsvis handlar de 

mer. Det betyder en högre NKI hos kunderna. 
Linden shopping, Norrköping
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MAX MALL OF SCANDINAVIA - STOCKHOLM
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SKULPTURER
för varumärkesutveckling
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FOTBOLL - ÅTVIDABERG
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SKULPTURER 
som utvecklar ert 
varumärke
Lekplatser är inte alltid rätt forum. På 
vissa platser är en stor maskot som 
välkomnar besökare, ett hörn för att 
läsande barn eller en enda rutschkana 
som ger karaktär till området det  
rätta sättet att uttrycka ert varumärkes 
identitet. Bli inspirerad - vare sig ert 
behov är stort eller litet!
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Höjd 4m Maskot BrandingSKULPTURER

En jättetron till den "levande" maskoten för varumärket 
SkiStar. Och den ännu större maskoten själv - Valle, 
välkomnar besökare som är på väg upp i backarna.
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SKISTAR - SÄLEN
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SKII WORLD CUP 2015 - FALUN
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7 m2 ø 3 m inne 
eller uteSKULPTURER

En skulptur eller lekplats? En kreativ och färgstark 
lekprodukt i händelsernas centrum. Lägg sedan till 
stämningsfull belysning och skapa en upplyst
skulptur för de som passerar på kvällstid.
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VALLASTADEN LIBRARY - LINKÖPING SWEDENSTRÖMSPARKEN - NORRKÖPING
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inne 
eller ute

L 2.3 
B 5.5 

m

från 
1årSKULPTURER

En enkel varumärkesbyggande lekbåt. Låt barnen  
bekanta sig med ditt varumärke genom att göra det  
till en lekplats! Ett bra sätt att bygga och marknadsföra 
ditt varumärke samtidigt som du aktiverar familjer  
i närheten.
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MASTHUGGSKAJEN - GÖTEBORG
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VALLASTADENS FOKUSBIBLIOTEK - LINKÖPING 
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MER ÄN 500 LEVERANSER UTANFÖR SVERIGE • SVERIGE ÄR VÅR BAS – EUROPA ÄR VÅRT HEM!
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