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Kontaktoplysninger:

Elverdal A/S
CVR nr. 30732596

Risbyvej 28
2765 Smørum

Tel.: +45 35 13 32 22

Kontaktperson: Flemming Jensen
Email: Flemming@elverdal.dk 

Tel.: +45 60 40 70 61 

Pedersborg Skole, Sorø
Tilbud på område 1 - Skatermiljø

ATT: David Ekstrøm

30.04.2018 - Tilbudsnr: 6780



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Område 1 - Skaterbane

Ved skolens indgang kunne monteres rails, egesveller, en rampe, forhøjninger i asfalten og striber i termoplast. 
Alt sammen udfordringer for både den øvede og uøvede skater. Derudover placeres muligheder for ophold. Her ser man på de andre lege eller bare venter på at blive hentet. 
Området lægger mest op til de mindre børn, der vil prøve kræfter med løbehjulet eller skateboardet. 

Fysisk aktivitet  - Power breaks - Kropslig forankret læring

Følgende elementer vil være til stede: 
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Plantegning

Der er taget udgangspunkt i de 
ønsker der blev nævnt på mødet. 
Der kan stadig vælges til og fra i 
forhold til hvad man ønsker på 
banen. 

- 5 stk. Gummi bakker

- 5 stk. Termoplast cirkler
- 43 m Termoplast streg
- 1 stk. Lille skaterrampe
- 1 stk. Stor skaterrampe
- 3 stk. Egesvelle møbel
- 1 stk. Talslange
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View 1

Der kan indsættes denne Rail
i stedet for tal slangen
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View 2

Skatebanen er for både de trænede og utrænede – på alle former for små hjul: skateboards, løbehjul, rulleskøjler og twisterboards mv. Bakkerne er især brugbare til flere niveauer.
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View 3



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Økonomi



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Tilbud op ideoplæg

Tilbud - Oplyste priser er inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms og i henhold til de vedlagte forretningsbetingelser

Tilbud Aktiv Pedersborg:

Område 1 – Lille skaterområde
- 1 stk. Stor skaterrampe kr.  20.796,-

- 1 stk. Lille Skaterrampe kr.    5.544,-
- 5 stk. Gummibakker kr.    9.140,-
- 5 stk. Termoplast cirkler kr.    6.338,-
- 43 stk. lm Termoplast striber kr.    4.838,-
- 1 stk. Talslange kr.    5.596,-
- 1 stk. Skaterrail kr.    7.022,-
- 21 m Egesveller kr.  12.600,-
- 15 m Hvid stribe i termoplast
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Forretningsbetingelser

Generelle betingelser
Oplyste priser er inklusiv levering og opstilling, men eksklusiv moms. Prisen på produkter der overflademonteres er eksklusiv fundament.
Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen.
Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Kopiering af tegninger eller opførelse af løsninger, som fremgår af 
tegningerne, er ikke tilladt uden skriftlig samtykke fra Elverdal A/S. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. Alle legeredskaber er produceret i henhold til 
EN1176-1:2008 

Der tages forbehold for trykfejl, produktændringer og prisstigninger.

Leveringsbetingelser
Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle legeredskaber mv. eller som følge af særlige jordbundsforhold, 
installationer mv. faktureres særskilt.
Overskudsjord deponeres på kundes grund, med mindre andet er nævnt i tilbud.
Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle byggetilladelser samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. Elverdal A/S hjælper gerne med ansøgning 
om byggetilladelse. Hvor ikke andet er aftalt er det AB92 der er aftalegrundlaget.

Betalingsbetingelser
Betalingsfristen er 15 dage netto. Større sager aconto faktureres løbende efter færdiggørelsesgraden.
Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned.

Garanti
25 års garanti (på produkter fra Proludic) mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på HPL, HDPE plader, stolper i galvaniseret stål, malet galvaniseret stål 
samt rustfrit stål og rør i rustfrit stål.
10 års garanti mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på alle bærende dele.
10 års garanti mod svigt i overfladebehandlede krydsfinerplader.
10 års reservedelsgaranti.
2 års garanti på alle andre fabrikationsdele.
Garantien dækker kun, såfremt produkterne er opstillet i henhold til montagevejledningen og korrekt vedligeholdt i overensstemmelse med 
vedligeholdelsesmanualen til de enkelte produkter.
Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk.
Ved reklamation sender Elverdal nye reservedele vederlagsfrit i garanti perioden.

Service
Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør hver 12. måned gennemgås og kontrolleres af en uddannet legepladsinspektør.
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Redskaber
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Skatebanen er for både de trænede og utrænede – på alle former for små hjul: skateboards, løbehjul, rulleskøjler og
twisterboards mv. Bakkerne er lavet i gummi og er især brugbare til flere niveauer.

Skaterbane og ophold
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Skaterbane og ophold

Mobile cykelbaner, som fungerer som et ideelt samlingssted for passionerede unge. Modulerne kan stå alene eller sammensættes, så de 
danner en større bane. Kræver ikke faldunderlag, da modulerne har en faldhøjde under 60 cm. Banerne udfordrer og udvikler balancen og 
koordinationen. 

North Shore NS5
North-Shore-NS5
Materiale: Lamineret vandfast krydsfiner med 
polyurethan maling med anti-slip og stel i galvaniseret 
stål. 
Dimensioner: L: 1400 mm B: 500 mm H: 400 mm 

North Shore NS3
North-Shore-NS3
Materiale: Lamineret vandfast krydsfiner med polyurethan maling 
med anti-slip og stel i galvaniseret stål. 
Dimensioner: L: 8240 mm B: 500 mm H: 500 mm 
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Skaterbane og ophold

Straight rail
GP21-S
Materiale: Galvaniseret stål.
Dimensioner: L: 4000 mm B: 50 mm H: 300 mm
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Skaterbane og ophold

Af egesveller opbygges tribune pladser og kanter 
til at slide på. Rigtig gode som tilskuerpladser, til 
gruppearbejde, til når flere skal have en fælles 
besked eller måske  til klassefotos. I forbindelse 
med bevægelse kan de også anvendes som step-
bænke og som del af skatebanen..

Cirkler i termoplast - principfoto

Slange 1-10
TME003-10
Materiale: Termoplast, gennemfarvet, tykkelse 
2-3mm 
Dimensioner: L1250mm, B3750mm



Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand.

Projekteringsleder: Flemming Jensen
Ansvarlig for udvikling af projektet

Tlf.: +45 60 40 70 61

Projektleder: Mikael Ishøy
Ansvarlig for gennemførelse af projektet

Tlf.: +45 60 40 70 62

I forbindelse med udvikling af projektet er det projekteringslederen der er ansvarlig for projektet. Når 
projektet er udviklet overdrages ansvaret til projektlederen (formanden), som sørger for styring af tid og 
ressourcer, personale og underleverandører mv. til sagen. Projekteringslederen er ligeledes med under hele 
forløbet.

Projektorganisation


