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höstplanering
sommarminnen
& fina favoriter
Hösten är här. Lugnet infinner sig. Det är en bra tid att 

planera för nästa högsäsong. Låt gärna våra sköna bilder 

från en härlig sommardag i Jönköping skapa inspiration 

inför kommande projekt. Självklart behöver du inte vänta 

tills det blir vår och sommar igen! Livet utomhus får oss 

att må bra året runt och HAGS produkter tål både regn & 

rusk och snö & is.

 Inför höstens kampanj har vi tillkallat expertis. Det var 

enkelt, vi har dem nära till hands. Vi pratar såklart om 

HAGS personal. De som på olika sätt arbetar med våra 

produkter varje dag. De fick helt enkelt välja ut sina 

favoritprodukter. 38 stycken blev det. Förutom tips på 

våra guldkorn så får du dem också till riktigt bra 

kampanjpriser året ut.

 

Det skall bli superkul att se 

vilka som blir era favoriter?!38
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Populär bland alla åldrar och 
det går att vara flera som gungar
 samtidigt, både vuxna och barn! 
Viktoria. Ekonomi

1.storfavorit kompisgunga Stratus

Kompisgunga  Stratus
8059420 Röd. Basmodul

 2.6 x 7.7

27 750:-  
ord pris 34 685:- 

Stratus för den är skönast 

att ligga i!  Sen kan barn 

både gunga, hänga med 

kompisar och ta det lugnt. 

Ludde. Kundspecial

Stratus var den första produkt vi upptäckte när vi flyttade till Sverige 2018. VI kände att 

gungan ”bjöd in oss” att prova! Den gav oss glädje men också lugn eftersom designen 

gör att man kan ligga och titta på himlen och känna sig som ett barn igen. 

Isabela. Hållbarhet

Kompisgungan kan bjuda på både en 

ensam avslappnande gungtur eller 

en stund fylld av gemenskap. 

Jessica. Sälj

Alla älskar Stratus. Den rymmer många, 

är tillgänglig och inte speciellt dyr. 

Lennart . Sälj

Gungan som passar 

alla och är tillgänglig. 

Man kan gunga många 

tillsammans - liten som 

stor, ung som gammal.  

Kan vara vår mest 

kompletta produkt 

överhuvudtaget. 

Åsberg. Sälj

    SNABB
  LEVERANS
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2.
storfavorit

För att man får en  känsla 
       av Liseberg - kul för 
             både små och stora!
                    Malin . Kundsupport

Mobilus

 9.6 x 9.6

8057036 Grön

svinggunga Mobilus

Både gunga och karusell, 

Det är ju det en lekpark ska innehålla. 

Källberg. Kundsupport

Fart, magsug, snurr…hur kul som helst 

Med en vuxen och ett barn i den så bjuds

barnet på en hisnande upplevelse…hahaha. 

Jessica.  Kundsupport

Det speciella ”killet i magen” och den harmoniska åkturen 

man får med Mobilus har jag inte upplevt på någon 

annan utrustning. Känns nästan som man svävar 

fritt ute i rymden utan gravitation

Anders. Kundspecial

Ger en speciell gungkänsla som 

     påminner om åkattraktioner. 

         Är väldigt unik tycker jag. 

                  Therese. Kundsupport

34 325:-   
ord pris 41 860:-
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3.storfavorit

Ingen specifik produkt utan 
hela systemen med alla de 
möjligheter och variationer 
de har. Ingen slår oss där. 
Janne. Säkerhet

UniPlay 
Systemet

Det har oändligt med 
kombinationer och kan 
anpassas efter kundens 
önskemål.            
Fredrik. Sälj

UniPlay-systemet och jag kom till HAGS ungefär 

samtidigt, i slutet av 80-talet. Jag har jobbat 

med det under hela min HAGS-tid. T ex ritat 

monteringsanvisningar (för hand!!) och designat 

många kundanpassade UniPlay-ställningar. 

Det är ett fantastiskt system på alla sätt!  Några 

personliga favoriter är Jillbrad och Bolanta. 

Anki. Sälj

Roligt att den alltid känns igen även om den har olika utföranden. Jag har 

många fina minnen från den stora UniPlayställningen på Böda Sand där jag 

hängt varje sommar i över 20 år. Tror att den kommer att vara lika populär i 

många år till, så det blir nog att hänga där med barnbarnen också.  

Ulrika.  Kundsupport

Alla kombinationer är möjliga och flexibiliteten 

gör att man även kan bygga ut en befintlig 

lekställning. Man får mycket lek på liten yta och 

många barn kan leka  tillsammans.. 

Therese. Kundsupport

Passar alla barn men även vuxna. Kan anpassas 

efter barnens behov och vuxnas plånböcker ;) 

Utbyggbar åt alla håll! Börja litet, öka den till 

oändlighet, i både svårhetsgrad och storlek.  

Roger. Installation
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UniPlay Bolanta
8061751 Grön. Trästolpe / Träskärm

 9.1 x 11.7

UniPlay Viking
8061771 Blå. Trästolpe / HPL skärm

 8.8 x 9.0

UniPlay... ...utvalda favoriter

UniPlay Jillbrad
8061764 Röd. Trästolpe / HPLskärm

 9.1 x 9.7

UniPlay Kimber
8061778 Beige. Stålstolpe/ HPLskärm

 8.9 x 11.4

UniPlay Nabi
8061772 Multi. Trästolpe / HPLskärm

 7.5 x 11.1

UniPlay Nycco
8060001 Grön. Stålstolpe/ HPLskärm

 11.0 x 11.5

UniPlay Hemba
8049082 Röd. Trästolpe / Träskärm

 8.8 x 6.5

En produkt som passar alla oavsett ålder och rörelse-

förmåga. Trappan gör att detta är favoriten när man 

ska rita in en ställning som ska passa alla åldrar och 

ytan och pengarna är något begränsade. Man får 

mycket för pengarna helt enkelt.

Åsberg. Sälj

Brann är en toppenställning 

som visar att i lek finns det 

inga gränser för fantasin. 

Malin. Kundsupport

Oftast har kunden inte så stor plats  men vill ändå ha lek för både 

stora och små barn. Då passar Nabi jättebra. Den har klätterlek

och nät för de större och lekväggar och rutsch för de 

mindre. Den är också färg-

glad och rolig att se på. 

Michael. Sälj

Viking var från början en speciallösning till en kund i 

Staffanstorp. Nu har den blivit en omtyckt standard-

kombination. En lagom stor båt som ger så många  

möjligheter till fantasi och spänning. 

Tove . Sälj

Den är hållbar och har en färg som gör 

att man blir nyfiken. Det är mycket lek

 i den både för stora och små. 

Michael. Sälj

Ritar ofta in denna i mina 

förslag då det är mycket 

lek på relativt liten yta.

Anki. Sälj

Massor av aktiv  lek med många roliga och 

utmanande nät.

Ylva. Sälj

55 750:-  
ord pris 75 165:- 

69 510:-  
ord pris 95 810:- 

UniPlay Brann
8061763 Grön. Trästolpe / Träskärm

 9.2 x 10.6

115 500:-  
ord pris 158 075:- 

97 550:-  
ord pris 128 665:- 

91 550:-  
ord pris 124 450:- 

182 550:-  
ord pris 256 285:- 

65 500:-  
ord pris 90 785:- 

99 450:-  
ord pris 142 270:- 

    SNABB
  LEVERANS

Bolanta är fullsmockad med 

funktioner som skapar 

utmaningar i leken.

Anki. Sälj
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UniMini favoriter

UniMini  Rendir
8047155 Röd / Trästolpe / HPL skärm

 6.5 x 7.0

UniMini  Hally
8046754 Grön/Trästolpe / HPL skärm

 4.9 x 6.2

En perfekt produkt med mycket lek för de små barnen. 

Du kan klättra både i nät och på stege. Åka rutsch och styra 

båten från däck. Krypa under, gömma dig lite och spela 

spel, laga mat eller leka affär. 

Allt detta  ryms på en tajt 

yta. Man får mycket för 

pengarna helt enkelt

Åsberg. Sälj

En lekställning där det finns många olika lekfunktioner och 

utmaningar. Som att gå uppför trappan, ner för rampen och 

över bron. Här får många barn plats att leka tillsammans.  

Daniel. Sälj

Mayflower
8000870 Röd. 6 sitsar

 6.3 x 4.7

Pirouette
8056731 Röd

 3.6 x 3,6

Ability
8056730 Röd

 3.6 x 7.3

52 250:-  
ord pris 71 045:- 

44 685:-  
ord pris 55 860:- 

19 995:-  
ord pris 27 750:- 

27 950:-  
ord pris 36 230:- 

4 695:-  
ord pris 6 120:- 

Känslan av att spinna runt så fort man 

vågar är härlig. Dagsformen styr! 

Men den roligaste delen är nästan ändå 

efter turen - när man skall försöka gå rakt 

och upprätt. Det blir en utmaning i sig. 

Anders. Kundspecial

Balansbana, speciellt Pirouetterna är med i 

många av mina projekt, hela eller i delar. 

Snurr och balans är bra för de flesta. 

Ylva. Sälj

Studsiga favoriter

Mayflower har funnits i sortimentet under många 

år och är fortfarande en riktigt fin pjäs med sina 

rena linjer och härliga kontraster. Det bästa är att 

den bjuder in MÅNGA att leka tillsammans. De 

fyra fjädrarna ger en skön känsla och blir en härlig 

överraskning när man kliver ”ombord”. 

Marie. Produkt

    SNABB
  LEVERANS    SNABB

  LEVERANS
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Den kan man leka själv eller flera på. Om man 

behöver tillgänglighetsanpassa går Pedal att 

komplettera med sits, direkt eller i efterhand. 

Anki . Sälj

Cykelkarusell  Pedal
8057315 Röd. 8 sitsar

 5.4 x 5.4

Orbit

 5.9 x 5.9

8050350 Svart

Snurriga &...
Många får plats att leka tillsammans och man 

jobbar tillsammans för att få snurr.  

Daniel. Säljare

Fantastisk prisbelönad design . Den som inte får kittel i magen 

av Orbit  finns nog inte. Men funkar även att bara soft och sakta 

snurra runt på. Med kanonkvalité och 100% återvinningsbara 

material. Helt enkelt en produkt som kan 

hänga med länge till nytta för många. 

Tommy. Produktutveckling

33 105:-  
ord pris 38 950:- 

27 935:-  
ord pris 39 910:- 

svängiga favoriter

 7.8 x 2.4

8057763 exkl gungsits

Gungställning Omega  
8057732

Bravo Swing Seat 
Svart

6 mm plastad kätting

Gunga Tango
8053217 Svart / Rostfri stålkedja

Snygg och mycket prisvärd 

Perusina. Sälj

Jag jobbar med många bostadsrättsföreningar, 

för dem är detta en bra produkt. 

Niclas. Sälj

Tänk om den funnits när mina 

barn varit små. Att få gunga med dem och se glädjen i ögonen. 

Vilken underbar känsla det måste vara. Får vänta på barnbarn...

Tove. Sälj

3 995:-  
ord pris 5 250:- 

3 380:-  
ord pris 4 830:-

9 995:-  
ord pris 13 415:- 

8062106 Grön. 3 sitsar

 9.6 x 9.6

Gunga MiniTitan  

51 325:-  
ord pris 59 025:-

    SNABB
  LEVERANS

Så söt trilling gunga. 

Nästan så man skulle vilja ha 

trillingar själv när man ser den…. 

Disa. Design

Som både farfar och morfar älskar jag Tango, det  är 

himla kul att gunga med barnbarnen. Hade varit kul 

med barnen med men min minsta är 15 år så 

det blir nog lite protester där… 

Fredrik. Distribution
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HAGS arena

8021523 Blå / Grå 

 25,1 x 11,11 x 3,1

Lincoln

En mycket populär satsning bland barn och 

unga. Arenorna aktiverar många barn samtidigt 

och ger en möjlighet till spontan idrott utan 

tidsbokning. De fungerar för alla ålders-

grupper och kostar dessutom inte mer 

är en genomsnittlig lekplats. 

Lennart. Sälj

103 495:-  
ord pris 151 410:- 

8019755 Blå / Grå 

 23.1 x 13.4 x 4.0

Michigan 145 950:-  
ord pris 212 635:-

8019756 Blå / Grå 

 30,1 x 16,0 x 4.0

Miami 365 295:-  
ord pris 535 600:-

8019753 Blå / Grå 8019760 Blå / Grå 

 7.1 x 3.7 x 4.0  3.7 x 4.1 x 4.0

Indiana Philadelphia41 250:-  
ord pris 59 265:- 

29 950:-  
ord pris 43 300:- 
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Svängd  Pall  ø 800

 0.5 x 0.4 x 0.5

8073166 Barkbrun / Galv. 45°

Svängd  Bänk  ø 1400

 0.8 x 0.6 x 0.5

8073747 Barkbrun / Galv. 45°

Bänk  ø 800

 0.8 x 0.8 x 0.5

8073169 Barkbrun / Galv. 90°

Bord  Mini 

 0.6 x 0.6 x 0.7

8072817 Barkbrun / Galv

Fåtölj

 0.6 x 0.7 x 0.9

8037033 Barkbrun / Galv. Snurr

Bänk

 1.8 x 0.4 x 0.5

8037022 Barkbrun / Galv 

Bord  Stort

 1.1 x 1.1 x 0.7

8054271 Barkbrun / Galv

Svängd  Bänk  ø 1400

 1.1 x 1.1 x 0.5

8073759 Barkbrun / Galv. 90°

Riktigt snygg och mycket skön att sitta i! 

Perusina. Sälj

En fin serie som går att kombinera så att den 

passar på många platser. Det gör ju inte saken 

sämre att formgivaren är så trevlig!

Viktoria. Ekonomi

Jag gillar verkligen den mjuka stil-
rena designen. Den känns varm och 
inbjudande. En klassisk serie som 
passar i så många olika miljöer. 
Mia. Marknad

favoritserie

Sofiero

3 495:-  
ord pris 4 675:-

Samtliga produkter med

4 995:-  
ord pris 6 190:-

2 995:-  
ord pris 3 805:-

2 225:-  
ord pris 3 175:-

5 325:-  
ord pris 7 515:-

 2 295:-  
ord pris 3 305:-

4 585:-  
ord pris 5 485:-

1 750:-  
ord pris 2 440:-

    SNABB
  LEVERANS
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Stockhom  är den mest bekväma soffan 
på marknaden - och den snyggaste! 
Stilren, lättplacerad och gångbar i de 
flesta offentliga och privata miljöer. 
Roger. Installation

Fåtölj  England
8037812 Brun 

 0.7 x 0.6 x 0.9

Soffa  England
8037811 Brun 

 1.8 x 0.6 x 0.9

Bord  England
8037045 Brun 

 1.4 x 0.8 x 0.8

Grill Chili
8019466 Svart

 0.9 x 0.8 x 0.8

11 495:-  
ord pris 13 310:-

Soffa  Stockholm
8037128 Brun/Galv

 2.1 x 0.8 x 0.8

4 345:-
ord pris 5 655:-

4 915:-  
ord pris 6 145:-

4 900:-  
ord pris 6 135:-

 6 595:-  
ord pris 8 080:-

England

Samtliga produkter med     SNABB
  LEVERANS

En robust produkt med äkta HAGS-kvalitet,

som inspirerar till matglädje och gemenskap. 

Magnus. Produktteknik

En tidlös klassiker som hängt med länge 

men som just därför fortfarande passar 

i alla  de miljöer vi vill möblera.

Marie. Produkt

Skön att sitta i och snygg att se på!

Källberg. Kundsupport

Stockholm Chili

    SNABB
  LEVERANS

    SNABB
  LEVERANS

parkfavoriterparkfavoriter
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stort tack till 

våra underbara 

inspiratörer &

busiga testpiloter



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 2020, med leverans senast 31 mars 2021

LEVERANSVILLKOR.
Frakt tillkommer. Fraktfritt vid order med varuvärde över 60 000 SEK 

netto, olossat. Kunden ansvarar för lossning av gods vid leverans. 

Snabb leverans är produkter vi har på lager i Aneby   
Reservation för slutförsäljning.

EMBALLAGE.
Kostnader för pallar / pallkragar kan tillkomma.

CERTIFIERING. 
All HAGS lekutrustning är certifierad enligt EN 1176-1177, 

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

Se fullständiga villkor på hags.se

SYMBOLER

Nedgrävning Platsgjutning

Ovan mark Fristående

Ytbehov

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

 
    SNABB
  LEVERANS


