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Vi tar leken på alvor

www.lekogpark.no

Møt vår nye Dino-serie!



      Norsk Lek og Park AS produserer og leverer lekeapparater, 
	 	 	 	 	 	 utemøbler	og	utstyr	til	idrett	og	trening.      
      Norsk Lek og Park AS	holder	fast	ved	å	produsere	i	Norge,		
	 	 	 	 	 	 og	å	bruke	mest	mulig	lokale	og	nasjonale	leverandører.		
	 	 	 	 	 	 I	tillegg	produserer	våre	europeiske	underleverandører	
etter	de	samme	strenge	kravene	til	kvalitet,	materialvalg	og	holdbarhet	som	vi	gjør.	Dette,	kombinert	
med	en	liten	og	effektiv	organisasjon,	gjør	at	vi	kan	tilby	et	stort	utvalg	av	produkter	med	fantastisk	
kvalitet	og	den	korteste	leveringstiden	i	bransjen!	

Alle	våre	produkter	er	laget	for	å	tåle	det	røffe	nordiske	klimaet	året	gjennom.	våre	produkter	skal	
være	solide	og	trygge,	og	de	skal	gi	gode	opplevelser	igjennom	hele	produktets	levetid.

I	tillegg	til	å	være	en	landsdekkende	leverandør	av	lekeapparater,	utemøbler	og	idrettsutstyr,	hjelper	
vi	også	våre	mange	kunder	med	planlegging	og	utforming	av	nye	anlegg	og	oppgradering	av	eldre	
lekeplasser	og	parker.	
Vi	har	et	tett	samarbeid	med	flere	anleggsgartnere	og	entreprenører	i	hele	Norge,	slik	at	vi	blant	annet	
kan	tilby	montering	av	apparater	og	gummidekke,	utførelse	av	grunnarbeid	og	befaringer	til	alle	våre	
kunder.	

Vi	kan	også	være	behjelpelig	med	å	legge	opp	rutiner	for	ettersyn,	vedlikehold	og	kontroller.

I denne katalogen presenterer vi noen av årets nyheter.
På våre nettsider kan du se vårt komplette utvalg og få mer 

informasjon om våre produkter og hvilke tjenester vi kan tilby.
Der kan du også bla i vår hovedkatalog, laste den ned eller 

bestille den gratis tilsendt i posten.

www.lekogpark.no

Vi tar leken på alvor

Betalingsbetingelser:
- Betalingbetingelser er 15 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. 
- Ved retur som ikke skyldes feil ved varen eller fra selgers side, vil det bli 
   fratrukket 20% returgebyr.
 - Skaffevarer og spesialordre tas ikke i retur.
 - All retur skal være avtalt på forhånd med selger.

Norsk Lek & Park AS tar generelt forbehold om produkt- og prisforandringer.  
Vi tar også forbehold om fargeendringer i forhold til katalogbildene.

Fraktbetingelser:
- 14% frakttillegg ved kjøp opp til kr. 25.000,-
- 10% frakttillegg på kjøp over 25.000,-
- Minimumsfrakt kr. 150,-
- Emballasjen er inkludert.

Transportskade skal merkes på fraktbrev ved  mot-
tak og meldes til Norsk Lek & Park AS innen 
2 dager. 

Garanti - Norsk Lek og Park AS har gode garantier; 20 år på aluminium og 15 år på 
HDPE-plastplater og HPL-plater. I praksis har lekeapparater i disse materialene 20-25 års 
levetid eller mer. 
Vi har 5 års garanti på produkter i tre og 5 års garanti på material- og produksjonsfeil. 
Armringer, klatrenett huskeseter o.l regnes som slitasjedeler og har 2 års garanti.
Garanti gjelder ikke ved feil ved montering utført av andre enn Norsk Lek og Park AS eller 
en av våre godkjente samarbeidspartnere, eller ved hærverk. 
Armringer, klatrenett huskeseter o.l. regnes som slitasjedeler og har 2 års garanti.

Kontaktinformasjon:
Norsk lek og Park AS
Besøksadresse: Hanaleite industriområde
Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland

Telefon: 53 74 35 51
E-post: post@lekogpark.no
www.lekogpark.no



Nyheter
Art. 2607 Bauge

 2 meter.                 420 x 360 cm        775 x 745 cm        48,85 m2       10 timer.

–	For	et	anleggsgartnerfirma	som	vårt	er	det	viktig	å	ha	leverandører	som	i	tillegg	til	å	levere	kvalitet,	er	
fleksible	og	punktlige,	og	er	i	stand	til	å	snu	seg	på	hælen.	Selv	om	vi	prøver	å	være	ute	med	bestillinger	i	
god	tid,	hender	det	fra	tid	til	annen	at	vi	må	ha	utstyr	eller	deler	raskt.	Da	er	det	viktig	å	ha	en	leverandør	
som	leverer	raskt.	Det	er	assisterende	daglig	leder	Ellen	Jonassen	i	Anleggsgartner	Ingvar	Jonassen	AS	som	
sier	dette.	Fra	sitt	hovedkvarter	i	Molde	leverer	de	
lekeplasser,	parkanlegg	og	utearealer	til	kommuner,	skoler,	barnehager,	borettslag	og	private	utbyggere	
over	hele	Møre	og	Romsdal.	
-	Vi	har	samarbeidet	nært	med	Norsk	Lek	&	Park	i	et	par	tre	år.	Noen	ganger	har	de	prosjekter	i	vårt	distrikt	
som	vi	utfører	for	dem,	og	andre	ganger	er	det	vi	som	har	oppdrag	hvor	Lek	&	Park	leverer	utstyr.	
Når	vi	utvikler	et	prosjekt	er	det	viktig	å	ha	en	god	dialog	med	en	leverandør	som	er	fleksibel	og	har	mu-
ligheter	til	å	tilpasse	produktene	dersom	det	oppstår	spesielle	behov.	I	samarbeidet	med	Norsk	Lek	&	Park	
har	vi	fått	tilgang	på	produkter	som	er	enkle	å	montere	og	lett	å	vedlikeholde.	Når	vi	leverer	et	parkanlegg	
eller	apparater	til	en	lekeplass	eller	barnehage,	skal	vi	også	følge	opp	kunden	videre	framover.	Derfor	
er	det	også	viktig	at	det	finnes	reservedeler	som	kan	skaffes	på	kort	varsel,	sier	Ellen	Jonassen.

“

Ingvar Jonassen AS
Anleggsgartner

Kombinasjonsapparat 
med mye aktivitet: 
Stor plattform med stige, 
rutsjebane, klatrevegg og 
klatrestativ med armgang, 
taustige og klatrenett. 
Leveres i to 
fargekombinasjoner.

Lekeplass på Sommero, i regi av Kristiansund kommune.
Kombinasjonsapparat Bauge, og andre lekeapparater,
er montert av Anleggsgartner Ingvar Jonassen AS.

”



Art. B8504

1,31 meter.     846 x 317 cm   1146 x 617 cm   ca. 60 m2             8 timer.

2,11 meter.     905 x 356 cm   1246 x 718 cm   ca. 80 m2             12 timer.

Spennende klatreapparat formet som en 
Svaneøgle med klatreramper, balansegang, 
nett og sittebenker.

Art. B8505 Brachiosaurus: En av største dinosaurer som har eksistert og det største 
apparatet i Dino-serien! Store klatrenett, balansehusker og kravlelek.



2,78 meter.     866 x 128 cm    1279 x 593 cm  ca. 70 m2             10 timer.

2,25 meter.     453 x 376 cm   754 x 735 cm    ca. 50 m2               6 timer.

Art. B8504

Tyrannosaurs Rex: Det mest fryktinngytende 
og artige lekeapparatet i Juratiden! Her er det 
både klatring og kryping og mer. 

Art. B8506
Flyveøglen Pteranodon med 
sitt store vingespenn byr på 
spennende og utfordrende 
klatrelek og rørsklie.



Art. B8502

Mammuten! Solid lekeapparat med fire bein, plattformer 
klatrenett mellomstøttennene, klatrerampe og kravlelek.

Art. B8509 Parasaurolophus 
fugleredehuske Art. B8508 Triceratops huskestativ 

med plass til 2 seter.

1,50 meter.     578 x 244 cm    879 x 544 cm    ca. 45 m2             8 timer.

1,38 meter.     270 x 259 cm    235 x 750 cm     17,60 m2             2 timer. 1,29 meter.     320 x 259 cm    297 x 750 cm    22,30 m2               2 timer.



Art. B8514
Klatrestativ med klatrevegg, kravlelek, klatrenett, 
rørsklie, brannmannstang, plattform og karusell.

Art. B8510
Stort og spennende klatrestativ med 

liggende og skråstilt klatrenett, rørstiger, 
taustiger, rørsklie og kravlelek. 

Triceratops huskestativ 
med plass til 2 seter.

1,50 meter.     665 x 2360 cm  1015 x 580 cm  ca. 48 m2             10 timer.

2,11 meter.     603 x 431 cm    903 x 799 cm    ca. 55 m2             12 timer.



Kjempestort lekehus (6,4 m høyt!) 
med plattformer i 2 etasjer. 
Her er aktivitetspaneler, rutsjebane, 
stor tunnelsklie, klatrestiger 
og brannmannstang

1097 x 813 cm  ca. 75m2            20 timer. 1,50 meter     727 x 470 cm      

Art. B1692



1,28 meter.     185 x 385 cm    750 x 310 cm    23,25 m2              1 time.

Art. B3024

Flott huskestativ for 2 seter i galvanisert og 
lakkert stål.Inkludert oppheng, uten seter.

1,32 meter.    185 x 734 cm    750 x 673 cm    50,5 m2                   3 timer.

Flott huskestativ for 4 seter i galvanisert og lakkert 
stål. Inkludert oppheng, uten seter.

Art. B3027
1260 x 495 cm   ca. 62 m2                12 timer.2,10 meter     910 x 195 cm    

1097 x 813 cm  ca. 75m2            20 timer.

Art. W8077
Stor og flott trehytte med klatrevegg, 
tunnelsklie, rørtrapp, gangbro, 
handledisk og sittebenker.
Her er rom for mye aktivitet og rollelek!



Utendørs spillmodul med lys- og 
lydbaserte spill som aktiveres av å 

pumpe pedalen. Spennende og 
engasjerende for barn i alle aldre!

Art.GP72 Gamenetic

Energi
Vi ”høster” inn kinetisk energi fra lekeplassen og gir den tilbake til barna i form av 

lyd og lys! Vi leverer morsomme og interaktive lekeapparater for utendørs bruk med 
spill og aktiviteter som får barn og ungdom (og oss voksne) til å bevege på seg.

Apparatene bruker kinetisk energi, det vil si at for å få de i gang må en enten sveive 
på hjulet, pumpe på pedalene eller bruke kroppen på andre måter. Her kan en spille 
av favorittsangen sin fra telefonen eller spille og leke sammen med vennegjengen.

Vri rundt håndtaket og 
ballen spiller musikk 
eller forteller eventyr. 
Innholdet skifter du 
enkelt ut ved å bytte 
en minnebrikke.
Ballen kan leveres 
i flere farger.

Art. MSB001 MusicBall

Art. DJPP001 

DJ Post
Del musikken med 

vennene dine! 
Aktiver høytalerne ved 

å sveive ladehjulet, 
plassere telefonen over 
mottakeren og spill av 

dine favorittlåter. 
Bruker kun kinetisk 

energi, ingen tilkobling 
til strøm.

Del favorittmusikken din!



Vippefigurer med lys som aktiviseres av bevegelse. 
Apparatet er laget slik at det kan tilpasses både små 

og store barn. 
I tillegg til at vippefiguren lyser opp, kan den også 
brukes til å aktivisere andre ting som for eksempel 

lyspaneler på veggen eller vannfontener. 
Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 Lumi Plus

Art. DJPP001 Gamewall Spennede utendørs spillmodul som monteres 
på veggen, med Lys- og lydbaserte spill. 

Aktiveres ved å snurre på hjulet. 



Utendørs	Trening

Vi tilbyr en rekke treningsapparater for utendørs 
bruk. Apparatene produseres i galvanisert og 

pulverlakkert stål eller i rustfritt stål, med 
detaljer i HDPE-plast. 

Apparatene er robuste og vedlikeholdsfrie.

Art. B7501 Art. B7502 Art. B7503 Art. B7504 

Fitness	Modern

Art. B7505 Art. B7506 Art. B7507 Art. B7508 



Utendørs	Trening

Art. B7509 Art. B7510 Art. B7511 Art. B7513

Art. B7513 Art. B7514 Art. B7515 

Art. B7516 Art. B7516 

Art. B7518 Art. B7519 



Verden har forandret seg....
I dagens samfunn er vi stadig mer inaktive. Flere og flere av oss har en hverdag preget av stillesittende arbeid og 
begrenset fysisk aktivitet og bevegelse, både i jobb og privat.

På verdensbasis har så mye som 25% av alle voksne og hele 80% av all ungdom mindre fysisk aktivitet enn 
det som er anbefalt minimum! Flere studier viser til at fysisk aktivitet er viktig for vår velvære og for vår evne til å 
takle hverdagen. Trening har positive følger for alle, både voksne og barn.

Mer enn halvparten av befolkningen ønsker å være mer aktive fysisk, men opplever at hverdagen er full av 
hindringer: Tidsmangel, dyre treningssentre, mangel på tilbud, mangel på instruktør og motivasjon.

Norsk Lek og Park AS ønsker å inspirere alle til et mer aktivt liv med lek, trening og trivsel. Vi er nok mest 
kjent for å produsere og levere vedlikeholdsfrie og solide lekeapparater og lekeplasser, men produkter for fysisk 
aktivitet og idrett har alltid vært en del av vår katalog.

I tillegg til turn- og balanseapparater og idrettsutstyr for barn og unge, leverer vi også apparater til Parkour og 
Street workout og treningsapparater for bruk utendørs.

Vi ser en økende trend i at både skoler, forskjellige idrettslag, velforeninger og borettslag og bedrifter investerer 
i aktivitets- og treningsanlegg for utendørs bruk. Nærmiljøanlegg, ballbinger og spesialiserte treningsanlegg som 
for eksempel fitnessparker og parkour-anlegg blir mer og mer vanlig over hele landet.

Flere av disse nye anleggene, både de kommunale og de private, kombinerer ofte flere funksjoner. Typiske 
Street Workout-apparater plasseres gjerne i turområder og langs turstier, og parker får både lekeplass og 
treningsområde, i tillegg til både ballbinger, bordtennisbord og andre former for aktivitetsutstyr. Disse 
parkene har en viktig rolle som inkluderende og trygge samlingsplasser for alle.

I tillegg til alle typer lekeapparater, idretts- og treningsutstyr, produserer 
og leverer Norsk Lek og Park AS også elegante og robuste 
møbler for utendørs bruk og annet parkutstyr. 
I denne brosjyren viser vi et lite utvalg 
av vårt mangfoldige sortiment.

Nyheter Trening 2017



NLP	Fitnessparken
Calisthenics - eller Egenvektstrening på norsk, er en veldig populær treningsform 
for tiden. Som navnet tilsier, er dette trening basert på bruk av egenvekt 
kombinert med elementer fra turn og såkalte ”militære” øvelser. Dette er en form 
for trening som deler mange elementer med Parkour og Street Workout.

Vi har satt sammen en treningspark - Fitnessparken - bestående av 8 apparater 
for Calisthenics. Apparatene vi har satt sammen kan brukes til de aller fleste 
øvelsene innen egenvektstrening, som for eksempel Chins, Pull-up, Push-up, 
Bodylift, Dips, squat og mange fler. Fitnessparken er produsert i galvanisert og 
lakkert stål og den er vedlikeholdsfri. Apparatene i Fitnessparken kan også 
leveres separat. I tillegg til å levere apparatene kan vi også planlegge, utføre 
grunnarbeid og montere, samt levere og montere underlag.

Kontakt oss for priser og andre apparater.

Art. B7601 Art. B7602 Art. B7603

Art. B7605 Art. B7613 Art. B7604

Art. B7622 Art. B7621

Art. B7600
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