
1

aktiva barn  .  attraktiva platser
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PRÄSTÄNGSHALLEN - EKSJÖ
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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.

Kreativitet Säkerhet Vattenvana INNEHÅLL

 4  ÄVENTYRSBAD
6    GOD VATTENVANA

8    BAD S / M / L

30  ATTRAKTIVA 
       

PLATSER

34 BADATTRAKTIONER
    36  NYA UPPLEVELSER

44  SERVICE

50  HÅLLBARA BAD
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ÄVENTYRSBAD
fantasifulla miljöer för äventyrliga barn
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Vattenlek som  
bjuder in till rörelse 
och interaktion 
Ett bra äventyrsbad tillåter barn 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, skulpturer som 
sprutar, rutschkanor, handpumpar och vattenskopor 
för samarbetsövningar är sådant som stimulerar 
barnets alla sinnen. 

från 6 
 m2

Inne  
eller ute 1-8 år
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Äventyrsbad SMALL utgör riktlinjer för produkttyper 
och antal attraktioner i bassänger från ca 10-25 m².
En mindre bassängmodell som är lämplig för små 
barn, med det är bara fantasin som sätter gränser!

ÄVENTYRSBAD SMALL

Attraktionsexempel SMALL

• ca 10-25 m²

• Rutschkana

• Pumpa & flytta vatten

• Botten- eller kantdekorer

• Trappor

• Kuliss

• Luftbubblor & ljus

Attraktionsexempel SMALL
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Äventyrsbad MEDIUM utgör riktlinjer för produkttyper 
och antal attraktioner i bassänger från ca 25-50 m².
Här finns utrymme för barn i olika åldrar och på olika 
utvecklingsnivåer. Med större attraktioner och  
möjlighet till bassänger i bassängen.

ÄVENTYRSBAD MEDIUM

• ca 25-50 m²

• Fler vattenaktiviteter

• Rutschkana med 
grotta eller platå

• Flera pump- & 
vattenleksprodukter

• Trappor 

• Kuliss 

• Luftbubblor &  
ljus

• Botten- eller 
kantdekorer 

• Mindre pool för  
de yngsta

Attraktionsexempel MEDIUM
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Äventyrsbad LARGE utgör riktlinjer för produkttyper 
och antal attraktioner i bassänger från ca 50-100 m², 
eller så stort ni önskar! Skapa en riktig äventyrsvärld 
eller ett ljuvligt landskap med plats för högt, lågt och 
mängder med attraktioner att upptäcka!

ÄVENTYRSBAD LARGE

• ca 50-100 m²

• Fler vattenaktiviteter

• Rutschkana med 
grotta och/eller platå

• Flera pump- & 
vattenleksprodukter

• Vattenbana

• Trappor

• Kuliss 

• Luftbubblor &  
ljus

• Botten- &  
kantdekorer

• Mindre pool för  
de yngsta

• Portal

Attraktionsexempel LARGE
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ARVIKA SIMHALL
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Ett tropiskt vattenlandskap som bjuder in till  
upptäcksfärd. Bland koraller, fiskar och sjöstjärnor 
kan både små och stora barn utveckla sin vattenvana 
och öva upp sina motoriska färdigheter i leken.

ÄVENTYRSBAD FREJA BAD & GYM - GNESTA

Våra gäster är begeistrade och  
besöksantalet ökade med 24%  

det första året!
Hornsyld Idrottscenter, Danmark

60 m2 Korallrev 2- 8 år
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Inkaland bjuder in till spännande äventyr med mycket 
att upptäcka. Portaler, ruiner, hemliga grottor och 
vattenaktivitet i mängder. Ett spännande landskap för 
barn i alla åldrar.

ÄVENTYRSBAD ÅMÅLS SIMHALL

80 m2 Inkaland 2-8 år
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Västkusten bjuder på ett idylliskt sommarlandskap 
med mycket spännande att uppleva på en mindre yta. 
Med mystiska gamla dykarklockor, sjömärken, blommor, 
en gammal fyr, fina snäckor och sjöstjärnor så finns 
mycket att utforska.

ÄVENTYRSBAD FJÄRÅS SIMHALL - KUNGSBACKA

Lek är utveckling 
– sluta aldrig

16 m2 Kust & 
hav 2-5 år
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8 m2
L 3,3 
B 3,1 
meter

3-6 årPOPUP PLAY

10

Cese repremp oreseque sitameni voluptatis maios et 
vites ea susamus parum lam experum dolupta secum 
qui volupturio et ero consenimin re volupis aut lignihi 
liquiatet ut qui nimus essi coreptatio. Ecta aut offi.
art nr.  50564

FREJA BAD & GYM - GNESTA

10

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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Härliga miljöer ute som inne. Det går utmärkt att skapa 
en fantastisk äventyrsmiljö även utomhus. Båtar, rutsch-
kanor, bryggor, djur och en spännande skatt skapar ett 
naturligt men lekfullt inslag i utemiljön som bjuder in till 
lek och aktivitet under årets varmare månader.

ÄVENTYRSBAD BYSKE UTEBAD

120 m2 Kust & 
hav 1-8 år
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ARVIKA SIMHALL
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Kust och hav. En spännande badupplevelse bland  
vattensprutande fiskar och sjöormar. Akta dig för  
att gå på grund! För att varna finns både sjömärken 
och fyrar.

ÄVENTYRSBAD VADSTENA SIMHALL

Säkra och kreativa  
lekmiljöer – för aktiva barn  

och attraktiva platser

18 m2 Kust & 
hav 2-7 år
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ARVIKA SIMHALL

Aktiva barn –  
attraktiva platser
RODECO är tillverkaren av roliga  
badleksaker som blev en  
helhetsleverantör av kompletta  
lekmiljöer över hela världen. 
Våra ledstjärnor är en trygg och säker lekmiljö. Vi 
kan konsten att utforma lekmiljöer som är både 
roliga och säkra – oavsett om det är på land eller 
i vattnet. RODECO har genom åren fått gedigen 
kunskap om barns lek och dess positiva effekter. 

En välplanerad lekmiljö skapar positiva synergier 
och ger en ökad besöksvolym för verksamheten. 
En genomtänkt, kreativ och säker vattenlek blir 
snabbt en attraktiv mötesplats, inte bara för  
barnen utan också för deras föräldrar. 



3534

Piratfästet – ett spännande piratbad med vattenkanoner, 
rutschar, hemliga grottor, spännande vattenfall och en 
eftertraktad skatt. Plats för fantasieggande lekar och 
spännande äventyr.

ÄVENTYRSBAD PRÄSTÄNGSHALLEN - EKSJÖ

30 m2 Pirat 2-8 år
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BADATTRAKTIONER
för lekvärde i bassängen
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CENTRALSKOLAN SCHOOL PLAYGROUND - ÅTVIDABERG SWEDENSTADSPARKSBADET - BORÅS

Kreativa lekmiljöer 
skapar lockande 
anläggningar
Genom att addera badattraktioner 
till er anläggning kan ni få miljön att 
POP:a! Härliga färger, annorlunda 
former och sprudlande barn.
För att ditt nya barnbad ska bli den attraktiva  
upplevelse som du önskar krävs det en kombination 
av spännande och pedagogisk utformning, säkerhet 
och kreativitet i alla avseenden. Det uppnår du 
genom att anlita kompetent sakkunskap från start 
till mål, det finner du hos oss på RODECO. Vi 
skapar en spännande miljö som lockar till lek och 
utforskande genom nya färger och former i er 
befintliga pool, eller genom att skapa en helt ny 
bassäng. Genom lek i vatten utvecklar barn en god 
vattenvana samtidigt som aktiviteten i sig bygger 
hälsa och motorik hos såväl stora som små.
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NOLHAGA PARKBAD - ALINGSÅS ATTRAKTIONER

En härlig parkmiljö i ljuva färger med kontraster  
mellan material. Badattraktioner som skapar en härlig 
vattenvärld för de små och en harmonisk helhet även 
för de vuxna. En park i parken för bus och avkoppling.

Harmoni Parkbad 1- 8 år
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Under ytan − en kuliss kan göra stor skillnad på liten 
yta. Placera vattenleken på väggen eller kanten, bygg 
ihop med en rutschkana och splash så har ert bad en 
helt ny attraktionsnivå med massor att upptäcka!

ATTRAKTIONER

Säkra och kreativa  
lekmiljöer – för aktiva barn  

och attraktiva platser

METROPOOLEN - AVESTA

Lekfullt Under  
ytan

2-5 år
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ATTRAKTIONER HALMSTAD ARENA

Lokalt Kust & 
hav 1-8 år

Ta vattenleken upp på land! Vattensprutande skulpturer 
och vattenkanoner i bassängen med vattenlek på  
golvnivå för de allra minsta barnen skapar miljöer för 
olika åldersgrupper på olika djup.
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HÖGANÄS SPORTCENTER

 

Regelbunden service 
ger er lekmiljö ett 
längre liv
Genom att ta hand om ert  
RODECObad förblir det snyggt, 
fräscht och är en säker plats för 
barn under en lång tid framåt − 
vi hjälper er gärna!

Enligt plan- och bygglagen har ägaren ansvaret 
att underhålla och sköta lekmiljön så att risken 
för olyckor kan förhindras. Genom att teckna ett 
serviceavtal med oss ser ni till att ert äventyrsbad 
hålls i bästa skick. När ni tecknar ett avtal med oss 
kontaktar vi er när det är dags att boka en ny service.  
Anläggningen dokumenteras och därför kan även 
akuta problem avhjälpas på ett snabbt och effektivt 
sätt. Utslitna eller utgångna komponenter byt ut 
innan de förorsakar kostsamma driftstopp – för att 
förebygga olyckor se till att er lekmiljö hålls  
uppdaterad!
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Ett färgsprakande korallrev har vuxit fram i den strama 
kakelbassängen. Med rutschkanor, vattenlekbord, koraller, 
tunnlar och djur bygger vi en värld för fantasirika äventyr 
på varmare breddgrader.

ATTRAKTIONER STADSPARKSBADET - BORÅS

Mer än en lekplats,  
utveckling för barn  

och platser.

Äventyr Korallrev 3-8 år
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GLOSTRUP SIMHALL

Valen Leffi, en skulptur med vattenaktivitet som skapar 
ett mer spännande badlandskap. En fisk, ett flyplan 
eller er maskot – med fantasin som begränsning skapar 
vi former och figurer efter era önskemål. En enkel men 
starkt varumärkesbyggande installation.

ATTRAKTIONER Lekfullt Hav 2-6 år
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Miljöer som  
håller för många  
år av lek   
Våra badattraktioner och bassänger 
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  
ej återvunnet och tillverkat med kontrollerade 
råämnen. Vi har stor flexibilitet och ett brett  
utbud gällande vårt grundmaterial och kan sömlöst 
blanda ingående komponenter av olika material, 
oavsett om det är rostfritt stål, metall eller gummi 
osv. 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.

HALMSTAD ARENA
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VALLASTADEN LIBRARY - LINKÖPING SWEDEN
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ÖVER 500 LEVERANSER UTANFÖR SVERIGE • SVERIGE ÄR VÅR BAS – EUROPA ÄR VÅRT HEM!

Bruksgatan 9 | 597 30 Åtvidaberg
Phone (+46) 0120-299 80

www.rodeco.se | info@rodeco.se


