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Efter att 2013 tagit avstamp i att förenkla och försköna vardags-

träningen genom lanseringen av våra första utegym har Glänta nu 

utvecklats till en helhetsleverantör av funktionella och väldesigna-

de produkter för offentliga miljöer.

Genom arvet från träning och hälsa så fortsätter vi att sätta slut-

användaren och funktionen i fokus. Att alltid erbjuda mervärde i 

våra produkter genom allt från design till miljömedvetenhet. Vår 

strävan är att bli en huvudleverantör i det offentliga rummet.

Vi har även under de senaste åren haft förmånen att tillsammans 

med våra syskonföretag, Carlark Arkitektur, Nord Skateparks och 

Rullform ta fram hela aktivitetsparker, parkourbanor och pump-

tracks som är anpassade efter varje kunds specifika önskemål 

och förutsättningar. Detta är något vi verkligen brinner för så 

kontakta oss gärna för diskutera hur vi kan hjälpa er!

Vi ser fram emot ett spännande 2021 och hoppas att vi kan hitta 

många spännande projekt som vi kan utveckla tillsammans.

- Marcus Adolfsson, VD
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GLÄNTAN

GRÅSUGGAN hög

Med samma övningsområden som sin låga namne erbjuder 
den höga Gråsuggan en lite mer utmanande höjd med 
möjlighet för tyngre belastning inklusive hopp.

GRÅSUGGAN låg

Genom olika former av steg, utfall och upphopp 
är Gråsuggorna ett perfekt instegsredskap för den 
ovane motionären och samtidigt en given komponent i 
den träningsvanes pass. Den låga Gråsuggan är särskilt 
framtagen för att kunna undvika tung belastning på knän 
och leder.

Utegym

Serien Gläntan kan, som namnet antyder, symbolisera 
mycket av hela företagets ursprung. Med ambitionen att 
kombinera träning och design samt göra det lättåtkomligt 
för alla målgrupper är denna serie mycket uppskattad av 
såväl kunder som användare. Serien är tänkt att passa in 
både i de klassiska utegymsmiljöerna men även att kunna ta 
med en bit av naturen in i det urbana stadsrummet. 

Genom ett nära samarbete med våra trä- och stållever-
antörer i Skellefteå har vi lyckats ta fram ett hållbart koncept 
ur design-, konstruktion- och miljöperspektiv.

De organiska och lekfulla formerna i designen har flera 
bakomliggande tankar. Genom att frångå det klassiskt 
maskulina, arméliknande utseendet på träningsredskap vill 
vi bjuda in större grupper från alla demografier att träna. 
Genom små designelement som t ex olika grepptjocklekar 
har vi skapat träningsredskap som inte bara är till för en 
vältränad, manlig individ på 185cm.

För oss själva har det mest positiva med serien varit 
det varma mottagande den fått från både kunder och 
slutanvändare. Det värmer ända in i själen när man en kall 
novemberdag går förbi ett av våra gym i Enskede och en 
dam i sextiofemårsåldern står och gör axelpressar på höga 
Ekoxen på väg till affären!

“Formgivningen 
är inspirerad 
av miljön i den 
skandinaviska 
skogen. En 
naturlig kraft med 
inbjudande och 
lekfulla produkter.     
  - Jan Olsson Loftén

SALAMANDERN

Ett av de viktigaste momenten i träning är vila och 
återhämtning. Därför faller det sig naturligt att ha en bänk 
för ändamålet i Gläntaserien. Med handtagskonstruktionen 
öppnas även möjligheten för t ex avlastade armhävningar 
när man vilat klart. 

Art 267167

Material: Rostfritt stål & Ek 

Mått: H: 560 S:460 D: 440 B: 1700 (mm)

Primär träning: Vila

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267155

Material: Rostfritt stål & Ek 

Mått: H: 350 D: 300 B: 500 (mm)

Primär träning: Ben, kondition

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267150

Material: Rostfritt stål & ek 

Mått:  H: 200 D: 300 B: 560 (mm)

Primär träning: Ben, kondition

Miljöcertifieringar: Se hemsida
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GÄDDAN kort

Med en låg bygel placerad i ena änden underlättarden korta 
gäddan olika magövningar och har på samma sätt som 
den långa gäddan en yta för vila och stretch samtidigt som 
möjlighet finns för både ben- och konditionsträning.

GLÄNTAN Utegym

Art 267154

Material: Rostfritt stål & Ek 

Mått: H: 650 D: 460 B: 2400 (mm)

Primär träning: Armar, ben, bål, stretching

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267153

Material: Rostfritt stål & Ek 

Mått: H: 470 D: 460 B: 2000 (mm)

Primär träning: Bål, stretching

Miljöcertifieringar: Se hemsida

EKOXEN hög

Den höga Ekoxen erbjuder olika former av pressövningar 
uppåt för överkroppen samtidigt som man kan träna vad- 
och benmuskulatur genom att hålla bygeln i axelhöjd för 
balans och belastning. Även detta redskap inbjuder till social 
träning då man kan göra den både tyngre och lättare genom 
att en vän tynger ned eller avlastar på ”svansen”.

EKOXEN låg   

Ekoxens design är framtagen för att erbjuda största möjliga 
antal rygg- och dragövningar. Den inbjuder också till 
social träning då man kan göra den både tyngre och lättare 
genom att en träningspartner tynger ned eller avlastar 
på ”svansen”.

Art 267151

Material: Rostfritt stål & Ek 

Mått: H: 1470 D: 620 B: 2540 (mm)

Primär träning: Ben, rygg, arm

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267152

Material: Rostfritt stål & Ek 

Mått: H: 1520 D: 620 B: 2400 (mm)

Primär träning: Axlar, ben

Miljöcertifieringar: Se hemsida

GÄDDAN lång 

På den långa Gäddan är förutsättningarna för olika former av 
armhävningar och tricepshävningar oändliga. Den möjliggör 
också olika former av benstyrke- och konditionsträning 
samtidigt som den plana ytan ovanpå naturligt bjuder in till 
vila och stretch.
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GLÄNTAN

DAGGMASKEN

Cykelställen i Gläntaserien finns i tre olika storlekar med 
plats för 2-4 cyklar per ställ. De är designade för att på 
ett så yteffektivt sätt som möjligt placera alla cyklar med 
möjlighet att låsa både hjul och ram. 

BUSKEN

Busken erbjuder en rad möjligheter till träning av 
överkroppen i form av dips eller mer avlastade dragarm-
hävningar. Buskens unika form möjliggör individanpassad 
tyngd på övningarna beroende på handplacering, samt 
valbar avlastning med stöd av fötterna i marken. 

Utegym & cykelställ 

Art 267157

Material: Rostfritt stål 

Mått: H: 1300 D: 2100 B: 2100 (mm)

Primär träning: Armar, bål

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267161, 267163, 267165 

Material: Rostfritt stål

Mått: H: 570 D: 910//800/400 B: 450/230/50 (mm)

Miljöcertifieringar: Se hemsida

TRÄDET

Trädets grenverk består av tre olika höjder med två olika 
grepptjocklekar för att passa alla individer. Här är olika 
dragövningar som t ex chins och pullups givna, men formen 
och avstånden inbjuder också till att använda den för 
armgång runt “grenverket”.

Art 267156

Material: Rostfritt stål 

Mått: H: 2200 D: 1700 B: 1700 (mm)

Primär träning: Armar, rygg, bål

Miljöcertifieringar: Se hemsida
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DUNGEN

En gymserie som i både form och funktion kompletterar 
och adderar till vår ursprungsserie Gläntan. Med 
ett besläktat formspråk och samma höga kvalitet i 
materialvalen kan Dungen antingen stå på egna ben 
och leverera en rejäl helkroppsträning för såväl en 
elitidrottare som en nybörjare eller blandas friskt med 
redskapen i Gläntanserien för att bygga ett större eller 
specialanpassat gym.

I designen av Dungen har vi haft en liknande 
utgångspunkt som när vi tog våra första steg med 
Gläntan. För att träning skall vara effektiv så måste den 
bli av! 

Redskapen i serien är alla anpassade för att kunna 
nyttjas på många olika nivåer och med kompletterande 
informationsskyltar med förslag på lätta och svåra pass 
siktar vi på en så bred användarmålgrupp som möjligt.  

Med ek och rostfritt stål som huvudsakliga material 
vågar vi även här utlova en riktigt lång livslängd med 
minimalt underhåll.  

HOPPSTENAR

För att få igång hjärtat och lungorna med lite snabba 
upphopp och steg är dessa små redskap oslagbara.  
Finns i tre olika höjder för att kunna anpassas efter 
träningsnivå och olika övningar. 

Art 277156, 277157, 277158

Material: Rostfritt stål & Ek 

Mått: H: 250/350/450 D: 450 B: 480 (mm)

Primär träning: Ben, kondition

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Utegym

“Formgivningen 
är inspirerad 
av miljön i den 
skandinaviska 
skogen. En 
naturlig kraft med 
inbjudande och 
lekfulla produkter.
                                       

   - Jan Olsson Loftén
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RYGGLYFT

För stärkande träning av bål och rygg utan att behöva 
ligga på marken är detta ett väldigt bra komplement till 
situpsredskapen. Med olika höjder på fotfästena är den 
konstruerad för att passa användare av olika längder. 

Art 277155

Material: Rostfritt stål & Ek 

Mått: H: 925 D: 1160 B: 1625 (mm)

Primär träning: Rygg

Miljöcertifieringar: Se hemsida

UtegymDUNGEN

Art 277153, 277154

Material: Rostfritt stål & Ek 

Mått: H: 600/900 D: 740 B: 1770 (mm)

Primär träning: Bål, stretching

Miljöcertifieringar: Se hemsida

SITUPS

En av träningens mest klassiska och givande övningar är 
den vanliga situpen. Dessa kräver dock en liten justering för 
utomhusmiljö då det för vissa kan upplevas otryggt att ligga 
på marken. Genom att komma upp en liten bit och skapa 
ett stadigt fäste för fötterna är detta en given produkt i alla 
gym. För lite tuffare motstånd bjuder vi även på en lutande 
variant med fotfäste högst upp. 

ARMGÅNG

Armgång eller monkeybar som den populärt kallas är ett 
mångsidigt redskap för tex chins, armgång och olika bålövningar.
Genom att arbeta med rostfritt stål har vi haft möjlighet att gå ned 
i diameter på handgreppen vilket öppnar upp redskapet för fler 
användargrupper än 185 cm långa män med stora händer.

Art 277151

Material: Rostfritt stål

Mått:  H: 2670 D: 1470 B: 2425 (mm)

Primär träning: Armar, bål, greppstyrka

Miljöcertifieringar: Se hemsida
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Utegym 

DIPS

Dipsräckena finns i två olika höjder där den högre även 
erbjuder ett steg upp från marken för att möjliggöra helt 
frihängande träning. Genom sin form av ett V på räckena 
kan man själv välja hur brett man vill göra greppet och 
därmed tyngden på övningen. 

Art 277160, 277159

Material: Rostfritt stål

Mått: H: 1000/1300 D: 670/960 B: 970/990 (mm)

Primär träning: Armar, bål

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 277161

Material: Rostfritt stål

Mått: H: 1300 D: 725 B: 2030 (mm)

Primär träning: Armar, bål, stretching

Miljöcertifieringar: Se hemsida

BARR

Den klassiska barren med reglementsenliga Olympiska mått. 
Väl anpassad för calisthenicsträning av de 
stora muskelgrupperna. 

DUNGEN
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TORNET

Multiredskapet i serien med ribbstol, ringar och rep.
Ett stort antal övningar, både för fysträning och 
gymnastik.  

Art 277150

Material: Rostfritt stål 

Mått: H: 3300 D: 2490 B: 2300 (mm)

Primär träning: Armar, bål, greppstyrka

Miljöcertifieringar: Se hemsida



STRÅ

Vi tycker det är oerhört roligt att få jobba med nya 

stjärnskott på designhimlen och tillsammans med Hanna 

och Robert på ODDA har vi verkligen lyckats ta fram en 

härlig ny serie möbler för det offentliga rummet.

Genom att utgå från pergolan i serien strävar vi efter att 

skapa naturliga mötesplatser i den urbana miljön. En 

centrumpunkt att samlas kring för umgänge 

och konversation. 

PERGOLA

På innergårdar, takterrasser eller för att skapa 

rumslighet i parker och öppna ytor är en pergola 

oöverträffad i sin enkelhet. Genom sitt tydliga 

formspråk och rena linjer är pergolan i serien Strå en 

lättplacerad men samtidigt väldigt utmärkande och 

välkomnande addering till de flesta offentliga miljöer. 

Med pergolan strävar vi efter att skapa en naturlig 

mötesplats i den offentliga miljön.

Art 277120

Material: Lackat stål och kärnfuru

Mått: H: 2538 S: 450 D: 2038 B: 2038 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

“Serien Strå består 
av tydliga siluetter 
som samspelar 
med naturens egna 
formspråk. En 
lättplacerad kollektion 
utemöbler som håller 
över tid, både i dess 
konstruktion 
och formgivning.
   
   - ODDA Design Studio
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STRÅ

BÄNK MED RYGGSTÖD

En bänk med ryggstöd i kärnfuru och lackat stål.

STOL & PALL

En stol och pall för rast och vila i kärnfuru och lackat stål. Art 277123, 277125

Material: Lackat stål och kärnfuru

Mått: H: 790/450 S: 450 D: 490/450 B: 490/380 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 277122

Material: Lackat stål och kärnfuru

Mått: H: 790 S: 450 D: 490 B: 1740 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

BÄNK

En bänk i kärnfuru och lackat stål.

 

BORD

Ett bord i kärnfuru och lackat stål.

Parkmöbler

Art 277124

Material: Lackat stål och kärnfuru

Mått: H: 730 D: 740 B: 1775 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 277121

Material: Lackat stål och kärnfuru

Mått: H: 450 S: 450 D: 450 B: 1630 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

15 16



VINKELN

I designarbetet för serien Vinkeln strävade vi efter att hitta 

en lätthet i utseendet som fortfarande lästes som en stabil 

och hållfast konstruktion. Att skapa rumslighet och låta 

ljuset flöda genom produkterna var en hörnsten i arbetet. 

För pergolan var det elementärt att den skulle kunna 

behovsanpassas ur träningssynpunkt för att kunna placeras 

i så många olika sammanhang som möjligt. Att utifrån 

samma ramkonstruktion kunna tillgodose träningsbehovet 

på allt från en mellanstadieskola till en idrottsplats var ett 

spännande uppdrag. 

Materialmässigt har vi i denna serie valt att fortsätta arbeta 

med stål för alla dess positiva egenskaper i utomhusmiljö. 

För trädelarna använder vi kärnfuru för dess livskraftiga 

kvalitet i tuffa utemiljöer.

“I Vinkeln har vi 
skapat en visuell lätt 
konstruktion som är tålig 
i det offentliga rummet. 
Konceptet bygger på 
skivmaterial som ger en 
flexibilitet i materialval 
och i att addera 
olika funktionsdetaljer.

    - Jan Olsson Loftén
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VINKELN

SOFFA

Soffan finns även att få med både rygg- och armstöd 
för ökad komfort och tillgänglighet.

FÅTÖLJ, STOL & PALL

En fåtölj med rygg och armstöd för maximal komfort. 

Finns även att tillgå som stol utan armstöd, samt som 

pall som passar utmärkt som komplement till övriga 

sittmöbler men fungerar även utmärkt fristående

Art 267202, 267203, 267204

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: H: 780/460/460 S: 460 D: 440/370 B: 500 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267200

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: H: 780 S: 460 D: 440 B: 1470 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

BÄNK

Med bekväma sittplatser för två till tre personer passar 
bänken i Vinkelserien in i de flesta miljöer.

BORD

Ett bord med plan yta av trä som kan levereras i två 

olika längder för att anpassas till bord och stolar 

med och utan armstöd.

Parkmöbler 

Art 267205

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: H: 730 B: 660 L: 1100/1440 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267201

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: H: 460 S: 460 D: 370 B: 1350 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida
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VINKELN PERGOLA

Pergolan kan beskrivas som vår egen schwieziska 

armékniv. Ramen kommer förberedd att anpassas 

enligt var kunds specifika önskemål. Beroende 

på konfiguration så kan pergolan vara allt från en 

hardcore träningsbur för crossfitfantaster till att 

vara just, en pergola. Här kan man välja mellan att 

fylla taket med t ex armgångs- och chinsräcken, 

romerska ringar och klättergrepp till att välja 

solskydd eller vajrar för klätterväxter. 

Art 267170

Material: Lackat och rostfritt stål

Mått: H: 2430 D: 2480 L: 4090 (mm)

Primär träning: Träning för hela kroppen

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida
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SKALA

28

Serien Skala startade som ett konstprojekt av 

designduon Karlsson & Björk. I en installation med 

fem stolar i olika storlekar i en ring hade de lekt med 

tanken att anpassa den klassiska stolen efter världens 

längsta respektive världens kortaste människa för att 

sedan göra en skala av stolar däremellan.

Då vi på Glänta såg installationen kunde vi inte annat 

än se möjligheterna att ta detta vidare till en större 

publik i vårt offentliga rum.

SKALA

Med utgångspunkt i stolens rena design har Karlsson 

& Björk  tagit fram ett helt koncept med parkmöbler 

för både barn och vuxna där lekfullheten står i en 

härlig kontrast med det stilrena uttrycket.

Som alla vet gör inte barn som vi säger, utan som 

vi gör. Självklart vill de även sitta som vi. Med en 

hel serie möbler i barndimension hoppas vi att göra 

besöket i parken eller picknicken på stranden till en 

roligare upplevelse för både vuxna och barn.

“Under arbetet med Skala har vi tittat på 
hur vi använder oss av parken idag och 
vilka det är som gör det. Utifrån det har vi 
formgett nya möbler med funktioner som vi 
tycker löser uppgiften på ett bättre sätt. 
         - Karlsson & Björk
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SKALA

Art 267220, 267221

Mått: H: 790 S: 450 D: 500 B: 460/580 (mm)

Material: Lackat stål & kärnfuru

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267222

Mått: H: 790 S: 450 D: 500 B: 1560 (mm)

Material: Lackat stål & kärnfuru

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

SOLBÄDDAR

En bekväm solbädd i två olika storlekar för lata dagar i 
solen. Går att beställa med eller utan armstöd.

Parkmöbler 

Art 267233

Mått: H: 790 S: 450 D: 1115 B: 1560 (mm)

Material: Lackat stål & kärnfuru

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267235

Mått: H: 720 S: 300 D: 1700 B: 1400/1520 (mm)

Material: Lackat stål & kärnfuru

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

STOL & FÅTÖLJ

En stol eller fåtölj med bekväma sittytor i trä som kan 

beställas med eller utan det omslutande armstödet. 

Dessa kan även levereras i barnstorlek.

SOFFA 

Med sittytor i trä för två till tre personer kan soffan 

beställas med och utan armstöd. Soffan kan även 

levereras i barnstorlek.

BÄNK 180°

Soffa för fyra till sex personer åt två håll. Går att 

beställa med eller utan armstöd.
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SKALA

Art 267260

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått:  O: 440 H: 650 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267261

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: O: 560 H: 750 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

RUNT BORD 820

Ett stort runt bord i lackat stål och kärnfuru.

Parkmöbler 

Art 267226 

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: H: 730 B: 660 L: 1440 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267262

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: O: 820 H: 750 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

RUNT BORD 440 

Ett litet runt bord i lackat stål och kärnfuru. 

BORD

Bordet finns i två bredder anpassade för tillhörande 

bänkar och bord med eller utan armstöd. Kan även 

levereras i barnstorlek.

RUNT BORD 560

Ett mellanstort runt bord i lackat stål och kärnfuru.
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SKALA

BÄNK

Med sittytor i trä för två till tre personer kan bänken 

beställas med och utan armstöd. Bänken kan även 

levereras i barnstorlek.

VILOSTOL med fotpall

En bekvämt tillbakalutad och lite lägre fåtölj som går 
att beställa med eller utan fotpall.

Parkmöbler 

Art 267237, 267238

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: H: 750 B: 675 D: 620/1110 S: 325 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267224

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: H: 650 D: 500 B: 1440 S: 450 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida

DOMARSTOL

Den perfekta utsiktsplatsen för parken eller stranden. Med 
sin höjd och form blir den ett givet blickfång i alla miljöer 
och kan givetvis användas till att vara just en domarstol. 

Art 267232

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: H: 2150 B: 775 D: 655 S: 1800 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic 

Miljöcertifieringar: Se hemsida
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SKALA

Moduler för murar och trappor

Bord och bänkar som levereras för infästning på färdiga betongytor. 
Kontakta oss för mått och mer info.

Papperskorgar & parkmöbler 

Art 267263

Material: Lackat stål, rostfritt stål och kärnfuru

Mått: H: 750 B: 695 D: 695

Färger: Valfri RAL Classic

Miljöcertifieringar: Se hemsida

SCHACKBORD

Ett schackbord med spelplan i rostfritt stål.Art 267264, 267265

Material: Lackat stål

Mått: H: 1000/736 B: 360/480 D: 360/245

Färger: Valfri RAL Classic

Miljöcertifieringar: Se hemsida

PAPPERSKORG 50 L & PAPPERSKORG STOLPE 50 L 

Papperskorgar för nedgjutning alternativt montage på 
stolpe. Töms enkelt med den utfallande säckhållaren 
via den öppningsbara framsidan.

PAPPERSKORG 140 L

Fristående papperskorg med välvt tak. Töms enkelt 
med den utfallande säckhållaren via den öppningsbara 
framsidan. Levereras med betongfundament.

Art 267266

Material: Lackat stål

Mått: H: 1000 B: 610 D: 410

Färger: Valfri RAL Classic

Miljöcertifieringar: Se hemsida
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Vi har arbetat med en ny typ av möblering för stadsrummet, 

där nya krav på säkerhet, funktion och estetik varit vårt 

fokus. Resultatet är lättplacerade karaktärsfulla objekt för 

temporära och permanenta möbleringar i stadsmiljön. 

Ofyllda är de lätta att transportera och stapelbara, fyllda 

med exempelvis sten fungerar de som trafikbarriärer som 

enkelt anpassas till sin omgivning.

GABION
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“Att vi i dagens urbana 
miljö även måste ha 
möjlighet att skärma 
av och hindra tex 
biltrafik på gångstråk 
och i parker tycker 
inte vi behöver vara 
en anledning för att 
göra avkall på varken 
form eller funktion på 
lösningar för detta.
   
   - PetterssonRudberg



GABION Parkmöbler & planteringskärl 

Art 277181

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: H: 760 B: 1600 D: 500 S: 450 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 277180

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: H: 450 D: 500 B: 1600 S: 450 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Planteringskärl

Anpassningsbara planteringskärl som kan förlängas 
med mittsektioner på 200 mm. Anpassade i form
för att även fungera som länkar mellan bänkar och 
soffor i serien Gabion.

Art 277184

Material: Lackat stål & kärnfuru

Mått: O: 1510 H: 580 S: 450 D: 500 (mm)
Färger: Valfri RAL Classic

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 277185, 277186

Material: Lackat stål 

Mått: H: 580 D: 500 B: 500 (förlängbar)

Färger: Valfri RAL Classic

Miljöcertifieringar: Se hemsida

SOFFA

Soffan kan antingen fästas i mark eller fyllas med sten 

i de anpassade gabionburarna. När bänkarna är fyllda 

fungerar de effektivt som avspärrning och hinder för 

trafik vid tex. gågator.

TRÄDBÄNK

Rund bänk som levereras i två delar och antingen kan 

placeras runt befintliga träd alternativt kompletteras 

med planteringskärl att placera i mitten.

BÄNK

Bänken kan antingen fästas i mark eller fyllas med sten 

i de anpassade gabionburarna. När bänkarna är fyllda 

fungerar de effektivt som avspärrning och hinder för 

trafik vid tex. gågator.
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Efter vårt uppskattade samarbete med designduon 

Karlsson & Björk kring Skala har vi nu tagit fram 

skärmarna Skugga.

Skugga hjälper till att skapa en rumslighet i den 

offentliga miljön utan att avskärma helt samtidigt som 

det med ljusets hjälp skapar ett vackert skuggspel som 

förändrar sig över dagen.

SKUGGA

“Skugga ger 
möjligheter att skapa 
rum i utemiljön. 
Beroende på vinkel 
kan den ge både 
avskärmning 
eller transparens.
    - Karlsson & Björk

39 40



SKUGGA Spalje & Skyltar 

Art 277202

Material: Lackat stål

Mått: H: 1350 B: 1650 D: 80 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 277202

Material: Lackat stål

Mått: H: 1800 B: 1200 D: 80 (mm)

Färger: Valfri RAL Classic

Miljöcertifieringar: Se hemsida

INSTRUKTIONSSKYLT

Instruktionsskyltarna föreslår två olika övningar, en lite 
lättare och en mer utmanande, per redskap. Illustrationerna 
är utformade för att vara inspirerande och lättförståeliga för 
alla olika typer av användare, även de träningsovana.

SKUGGA LIGGANDE

Skärm som ger möjlighet att skapa rum i utemiljön. 

Beroende på vinkel kan den ge både avskärmning 

eller transparens.

INFORMATIONSTAVLA

Informationstavlan utformas efter varje enskild kunds 

önskemål och den unika platsen. Här finns plats för 

välkomstinformation och förslag på träningsprogram.

SKUGGA STÅENDE

Skärm som ger möjlighet att  skapa rum i utemiljön. 

Beroende på vinkel kan den ge både avskärmning 

eller transparens.
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Art 267159

Material: Rostfritt stål

Mått: H: 1700 B: 900 D: 80 (mm)

Miljöcertifieringar: Se hemsida

Art 267160

Material: Rostfritt stål

Mått: H: 1150 B: 280 D: 330 (mm)

Miljöcertifieringar: Se hemsida



Med vår grundmurade ambition att få folk i rörelse är 

cykellek framtagen att stimulera barn och unga till både 

lek och träning på cykel.

Cykellek består av moduler som kan byggas ihop och 

anpassas efter målgrupp och platsförutsättningar.

CYKELLEK
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Formgivare :  Jan Olsson Loftén
Kontakta oss för förslag på utformning och mått.

Modulerna är ställbara i höjd för att klara ojämna 

underlag och kan levereras förberedda för flera olika 

typer av markförankring för tex. asfalt och grusytor.

Med balansövningar och puckelåkning blir det ett 

oemotståndligt element i alla miljöer där barn är i rörelse.
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