Vi skapar mötesplatser
Sedan starten 1948 har HAGS drivits av att skapa aktiva mötesplatser för alla generationer.
Mötesplatser där man kan umgås, leka, träna och må bra.
I ett samhälle där både barn och vuxna blir allt mer stillasittande är det viktigare än
någonsin att uppmuntra till fysiskt aktivitet. Att ladda energi genom att vara utomhus och
röra på sig är viktigt för både kropp och knopp. Våra produkter lockar till lek, glädje, rörelse
och gemenskap. Vi skapar roliga och spännande utomhusmiljöer där man kan utmana sig
själv, sin kompis eller kanske mormor i vem som snabbast tar sig runt klätterställningen.
Eftersom leklust, klätterbehov och spring i benen har legat till grund för HAGS verksamhet i hela 70 år, vågar vi påstå att vi vet vad som krävs. Man blir aldrig för gammal för att
uppskatta lek!

DIN STARKA PARTNER MED DET LILLA FÖRETAGETS VÄRDERINGAR!
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Svensk design
för hela världen
1948 grundades HAGS i en liten industrilokal i Aneby.
Namnet HAGS kommer från männen som startade
bolaget: Sven Hultgren, Nils Andersson och Rune
Gustavsson. Målsättning var då som nu att främja
inspirerande utomhuslek för barn. I dag är HAGS
en global leverantör som erbjuder produkter inom
Lek, Sport & Fitness, Park & Stadsmiljö samt Marint
& Bryggor. Många års erfarenhet och samarbeten
har gjort HAGS lekutrustning till storsäljare över hela
världen. Våra produkter tillverkas sedan 2017 i en ny
fabrik i Polen. Design och Utveckling finns emellertid
kvar där allt en gång började – i natursköna Aneby,
mitt på det småländska höglandet.

Vi är nära våra kunder
och utvecklas tillsammans
Attraktiva och funktionella mötesplatser skapas
genom gott samarbete. Genom dialog med dig som
kund tar vi oss fram till den bästa tänkbara lösningen. Tack vare vårt modulsystem kan vi bygga
nästan vad som helst - var som helst. Vi anpassar
oss efter dina önskemål, förutsättningar och budget.
Tillsammans tar vi fram en design som motsvarar
dina önskemål. Släpp lös din fantasi och gör
drömmar möjligt.
70- års erfarenhet har gett oss mycket kunskap
vad det gäller säkra lekplaster. För att främja säkerhetsarbetet har HAGS i många år bedrivit utbildning
i säkerhetsfrågor för att minska antalet olyckor på
våra lekplatser. Dessutom har vi tagit fram HAGS
Inspektion – ett digitalt verktyg som underlättar
kundernas arbete med kontroll och underhåll av
lekplatser.

Tranås Rostfria är en svenskägd ISO-certifierad legotillverkare inom områdena stansning, laserbearbetning, svetsning, bockning, pressning och pulverlackering av enskilda
detaljer, sammanfogade komponenter eller färdiga produkter. Vi har det personliga bolagets flexibilitet, där förmågan att alltid ge hög kundservice är grunden för vår existens.

Tranås Rostfria AB

LOGISTIK
PROTOTYPTILLVERKNING
SLUTMONTERING,
PACKNING OCH
LAGERHÅLLNING
KONSTRUKTION &

LACKERING

EN RATIONELL VERKTYGSTILLVERKNING
PROCESS
– VÅR STYRKA DIN LASERBEARBETNING
FÖRDEL

KAP, BOCK OCH
EXCENTERPRESS
RULLFORMNING/
VALSNING

STANSNING

SVETSNING

DIN KOMPLETTA
LEVERANTÖR INOM
TUNNPLÅTSBEARBETNING
MED EGEN PULVERLACKERING.
Läs mer på
www.tranasrostfria.se

LEK
- för stora och små barn
Leken är fantastisk, den är rolig, den är lärorik och den är nödvändig.
Genom leken utforskar och utvecklas våra barn.
Leken är också hjärtat i vår verksamhet. Vi är stolta över att våra
fantastiska lekprodukter säljs över hela världen. HAGS har ett stort
utbud av lekutrustning som lockar till fysisk aktivitet och bidrar till
barnets välbefinnande och sociala utveckling.
Hos oss hittar du allt från lekplatsens klassiker så som rutschbanor
och stålgungor till helt unika lekställningar utifrån egna önskemål.
Vi tar leken på allvar.

www.flagmore.se

PARK & STADSMILJÖ
– inspirerande platser
Vår utrustning för park och stadsmiljöer är framtagna för att hålla i alla
väder och i alla tider. Hos oss på HAGS finns en medveten strävan att hitta
lösningar där form och funktion samverkar och där tidlösheten är en
viktig faktor. Vi arbetar därför i nära samarbete med flera skandinaviska
formgivare. Våra möbler för offentliga utomhus- och inomhusmiljöer
skapar naturliga mötesplatser som tål naturens påverkan på materialen
över lång tid.

SPORT & FITNESS
– för en aktiv fritid
Det skall vara roligt att träna - tillsammans med andra eller på egen hand , i egen takt – utifrån egna förutsättningar.
Motion är ett grundläggande sätt att förbättra hälsa och välbefinnande hos barn, ungdomar och vuxna.
Vi människor mår bra av att vara ute och röra på oss. Därför vill vi att våra produkter skall uppmuntra till rörelse
och aktivitet. Alla oavsett fysisk förmåga och ålder skall kunna träna och bygga upp sin styrka och koordination.
I vårt sortiment hittar du bland annat utrustning för bollsport, multisportarenor och utomhusgym. Produkter som
gör det möjligt att träna när man vill och hur man vill.

Styrkan är att aldrig ge upp...

www.smemo.se

Timmer • Produktion
Torkning • Justerverk • Hyvel
Se mer på www.krekula-lauri.se

MARINT & BRYGGOR
– för aktiviteter vid vatten
HAGS marina sortiment består av byggbara flytbryggor från EZ Dock.
Bryggsystemet är anpassat för flera användningsområden . De är till exempel
utmärkta som badbryggor, både privat och kommunalt. Du kan välja mellan olika
storlekar och former för att få precis den brygga du önskar. Självklart finns också
tillgänglighetsssytem för personer med funktionsnedsättning.
Bryggorna är miljövänliga, tåliga, lätta att hantera och nästan helt underhållsfria.

It`s funny!

EUROFLEX® Animals

Impact protection and accessories

for playgrounds and multipurpose sports facilities

It`s safe!

EUROFLEX® EPDM Slabs

It`s colourful!

EUROFLEX® Half Balls

It`s versatile!

EUROFLEX® Balls

www.kraiburg-relastec.com/euroflex
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