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UniPlay - en 30-åring med barnasinnet kvar.

HAGS leksystem UniPlay har varit barnens favorit i 30 år. 

Hur får man ett leksystem med rötterna från 70-talet att 

växa och utvecklas till en storsäljare runtom i världen? 

Vi tror på det tidlösa i leken och har hållit fast vid vår idé 

om ett modulbaserat och flexibelt system som lockar 

fram nyfikenheten, oavsett ålder och kultur. Istället för 

att kasta ut det gamla och bygga nytt har vi tagit vara 

på erfarenheterna från generationer av lekande barn. 

Vi har vågat behålla det som var bra redan från början, 

samtidigt som vi förädlat och tillfört nya lekfunktioner, 

material, färg och form. 

Hur började det då? Det var i slutet av 70-talet som Bo 

Qvennerstedt och Thorulf Löfstedt fick fria händer att 

ta fram ett nytt och byggbart leksystem. Rena rama jul-

afton för två unga formgivare som hade barnasinnet 

kvar och drevs av lust att skapa lek och glädje.

Resultatet av deras arbete blev ett enkelt och flexibelt 

modulsystem som fick namnet Småland. Att kunna 

erbjuda kunderna i det närmaste exakt vad de önskade 

sig, utifrån sina egna förutsättningar var något helt nytt. 

Inte bara för HAGS utan för hela branschen. Möjligheterna 

begränsades enbart av fantasin och säkerhetstänket. 

Modulsystemet fortsatte att utvecklas efter marknadens 

behov och 1989 lanserades UniPlay. Ett fantastiskt lek-

system som i dubbel bemärkelse har sitt ursprung i 

Småland. 

Nu vill vi fira den lekfulla 30 åringen med 

att erbjuda 30% på 30 favoriter.

Limmared
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Modulsystemet där du kan skapa lekställningar  

helt utifrån dina önskemål och förutsättningar. 

Låt oss visa dig möjligheterna...

 

Bygg om. Bygg ut. Bygg till. UniPlay bygger på 1x1 meters 

moduler som ger möjlighet till stor flexibilitet och massor av variation. 

Bygg på längden. Bygg på bredden. Bygg på höjden. 

Med UniPlay kan du bygga torn på upp till 10 meter.

Olika miljöer kräver olika material, färg och form. 

Utifrån ytan, åldersgrupp på användarna, 

naturens utformning och inte minst din budget. 

Välj och mixa olika färger, former och material.

Ta hjälp av landskapet! Tack vare UniPlays flexibilitet 

kan vi enkelt anpassa efter ytan och bygga in leken 

i den befintliga utformningen. För oss är naturlig 

terräng inte ett hinder – bara spännande möjlighet.

Tack vare vår patenterade stolpfot behövs 

ingen betong för förankring. Genom att lyfta 

träet över marken skyddar denna smarta 

lösning mot fukt och ökar livslängden på hela 

lekställningen. Vi kan dessutom erbjuda ytterligare 

tre alternativ beroende på underlaget.
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Abbax Byrmax Cixtona

Aureli Combur Ebriente

Bihar Dalux FyriBelidore

8049100 Röd.  Trästolpe / Träskärm. 8055415 Röd.  Trästolpe / Träskärm. 8061732 Brun. Trästolpe / Träskärm. 

8048389 Grön.  Trästolpe / Träskärm. 8061752 Röd.  Trästolpe / Träskärm. 8049159 Röd.  Trästolpe / Träskärm. 

8048400 Grön.  Trästolpe / Träskärm. 8048387 Grön.  Trästolpe / Träskärm. 8071073 Brun.  Trästolpe. 8049106 Brun. Trästolpe / Träskärm. 

Alla våra lekställningar är kreativa, spännande och genom- 

tänkta för att erbjuda rolig och varierad lek. ”Standard” 

betyder bara att vi paketerat dem och gjort dem prisvärda 

och enkla att beställa. Just nu får du dessutom de utvalda 

standardmodellerna här i katalogen till ett hejdundrande 

jubileumspris!

UniPlay Standard

  7.4 x 7.4 m   4.1 x 7.2 m   6.1 x 6.1 m

  8.9 x 8.2 m   6.6 x 8.9 m   10.7 x 7.4 m

  12.1 x 12.3 m   7.7 x 9.3 m   7.2 x 6 m  8.8 x 9.6 m

•  Ord pris 75 995 : - •  Ord pris 23 615 : - •  Ord pris 28 495 : -

•  Ord pris 79 510 : - •  Ord pris 93 065 : - •  Ord pris 132 375 : -

•  Ord pris 259 190 : - •  Ord pris 82 240 : - •  Ord pris 98 800: -•  Ord pris 139 145 : -

181 435:- 57 570:- 

65 145:- 55 655:- 92 665:- 

19 950:- 16 535:- 53 195:- 

97 405:- 69 160:- 
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Karro Poseidon Lycce

Maver Ossion

Iktaz Sikkim ZippieNycco

8049125 Brun.  Trästolpe / Träskärm. 8061745 Grön.  Trästolpe / Träskärm. 8061755 Grön. Trästolpe / Träskärm. 

8048396 Brun. Trästolpe / Träskärm. 8061746 Brun.  Trästolpe / Träskärm. 

8048392 Grön.  Trästolpe / Träskärm. 8049696 Brun.  Trästolpe / Träskärm. 8071070 Brun.  Trästolpe / Stålskärm8048397 Grön. Trästolpe / Träskärm. 

  8.3 x 9.2 m   5.1 x 7.3 m   10.5 x 10.5 m

  5.9 x 7.4 m   7.1 x 7.7 m

  6.0 x 9.3 m   7.7 x 8.7 m   4.5 x 11.5 m  11.0 x 11.5 m

•  Ord pris 132 205 : - •  Ord pris 58 645 : - •  Ord pris 240 500: -

•  Ord pris 57 985 : - •  Ord pris 41 555 : -

•  Ord pris 93 110 : - •  Ord pris 172 930 : - •  Ord pris 92 650 : -•  Ord pris 207 150 : -

145 005:- 

168 350:- 

121 055:- 

92 545:- 

65 175:- 

64 855:- 

29 090:- 

41 055:- 

40 590:- 

UniPlay Standard
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UniPlay Standard

Jilax Crox

BalakoloAssid

8059999 Grön. 8059994 Röd.

8061775 Röd.8071409 Grå.

  8.2 x 8.8 m   7.2 x 6.0 m

  9.2 x 9.3 m  9.5 x 7.6 m

•  Ord pris 160 695 : - •  Ord pris 61 515 : -

•  Ord pris 88 720 : -•  Ord pris 148 680 : -

Stålstolpe / HPL skärm. Stålstolpe / HPL skärm.

Stålstolpe / HPL skärm.Stålstolpe.

115 110:- 

98 375:- 

104 075:- 

112 490:- 39 350:- 128 360:- 43 065:- 

62 105:- 

BellGumbo
8061770 Blå.  Trästolpe / HPL skärm. 8053076 Röd. Trästolpe / HPL skärm.   8.8 x 11.7 m  5.8 x 7.0 m •  Ord pris 183 370 : -•  Ord pris 56 215: -

Bolanta
8068996 Röd. Trästolpe / HPL skärm.   9.1 x 11.7 m •  Ord pris 164 441 : -

Onyx
  8.3 x 9.9 m •  Ord pris 140 535 : -8049294 Röd. Trästolpe / Träskärm.
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Vill du skapa en lekplats som passar just dina 

förutsättningar? Har du en idé eller ett specifikt 

tema som du vill bygga på? Låt fantasin flöda, 

vi hjälper till att förverkliga dina visioner. På de 

följande sidorna kan du se både inspirations-

ritningar och några av de härliga lekplatser 

som vi skapat tillsammans med våra kunder 

över hela världen.

UniPlay Special allt
är

möjligt.
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allt
är

möjligt.
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MADRID

allt
är

möjligt.
Svenljunga

SeoulJönköping Mallorca

Madrid

Aneby

Las Vegas Gustavsvik
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lek
föralla.

Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, 

trygg och lämplig miljö. Enligt FN:s barn-

konvention och enligt oss på HAGS. Den 

rätten gäller ALLA barn. 

UniPlay är det optimala leksystemet när du 

vill skapa och anpassa leken efter varierade 

behov. Du kan t ex placera lekfunktioner på 

skärmar i markplan för de mindre barnen. 

Då kan kommunikationen ske på lika villkor. 

Det blir också enkelt att ”komma intill” med 

en rullstol eller andra hjälpmedel. Ibland be-

höver man justera en befintlig kombination. 

Det kan vara en ramp, ett extra golv eller 

andra nya funktioner som behöver läggas 

till för att öka lekvärdet. Då är det perfekt att 

aktuella komponenter även passar på äldre 

UniPlay-ställningar.

Här ser du tre exempel på ställningar som tagits fram 

efter kunders specifika önskemål. Namnen är hämtade 

från latin och beskriver det vi på HAGS vill uppnå 

Glädje...Rörelse...Lättillgänglighet. Lek För Alla! Motus  •  Rörelse

Gaudium  •  GlädjeParabilia  •  Lättillgänglighet

8071186 Röd.

8071185 Röd.8071184 Grön.

  9 x 12.8 m

  10 x 9 m  9.9 x 13 m

•  Ord pris 254 950 : -

•  Ord pris 199 950 : -•  Ord pris 318 950 : -

Trästolpe / Träskärm.

Trästolpe / Träskärm.Trästolpe / Träskärm.

139 965:- 

178 465:- 

223 265:- 



ALLMÄNNA VILLKOR

BETALNINGSVILLKOR.
Faktura 10 dagar netto från fakturadatum, om inget annat 

avtalats. Priserna i detta erbjudande är exklusive moms 

och kan ej kombineras med andra rabatter.

Priserna gäller t o m 31 dec 2019 
med leverans senast 31 mars 2020

LEVERANSVILLKOR.
Frakt tillkommer. Fraktfritt vid order med varuvärde över 

60 000 SEK netto, olossat. Kunden ansvarar för lossning 

av gods vid leverans. 

EMBALLAGE.
Kostnader för pallar / pallkragar kan tillkomma.

CERTIFIERING. 
Samtliga HAGS produkter är certifierade enligt EN 1176-1177, 

Certifikat finns att ladda ner på www.hags.se.

Se fullständiga villkor på hags.se

SYMBOLER

Nedgrävning Ytbehov

I  HAGS Aneby AB  I  Box 133  I  578 23 Aneby   I  www.hags.se  I

 


