
Velkommen til  
NORNA ARC

Visionen for NORNA ARC-serien er at 
kunne levere legeredskaber:

• der fremstår i et enkelt og godt 
design.

• der kan overfladeinstalleres.

• der er formgivet ned i alle detaljer, 
med tanke på at kunne udfordre og 
begejstre børn i forskellige aldre.

Arkitekttegnede legeredskaber med høj legeværdi 
NORNA PLAYGROUNDS har indgået et partnerskab med arkitekt John Hansen om at udvikle 
en helt ny serie legeredskaber. Vi har haft et klart fokus på at kunne tilbyde en serie med et 
enkelt og stærkt design, der især henvender sig til et urbant miljø.  

Efter flere års arbejde med at designe og udvikle serien, introducerer NORNA 
PLAYGROUNDS med stor glæde NORNA ARC - legeredskaber der overrasker!

En af de bærende værdier for udviklingen af NORNA ARC-serien er, at legeredskaberne 
rummer flere lag med mange indgange. Omhyggeligheden i designet sikrer at serien 
henvender sig til forskellige aldre. 

• De enkelte legeredskaber i NORNA ARC-serien har høj legeværdi.

• Der er altid flere måder at komme op, rundt, over eller ned på.

• Man vil opleve, at der er stor variation i den måde hvorpå legeredskaberne kan benyttes.

• Der er arbejdet med formgivningen på en måde, så mange af redskaberne udover at tilby-
de leg og motoriske udfordringer, desuden inviterer til ophold for en gruppe af børn - en 
slags “hænge ud” funktion.  

NORNA ARC 
VELKOMMEN

For at se det komplette udvalg i NORNA ARC serien, henviser vi til vores hjemmeside; 
https://norna-playgrounds.com/norna-arc
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Designprocessen skaber innovation 
VORES FABRIK - JERES FABRIK

Når ønsket har været at designe og udvikle en ny serie legeredskaber i et enkelt og godt design, som 
samtidig har høj og varieret legeværdi, kan det føre til, at man må finde helt nye metoder for at nå målet. 

Her har det betydet, at vi har skabt 3 genkendelige og unikke integrerede designelementer, som hver 
især skaber et naturligt afsæt til leg og på den måde tydeligt og visuelt byder på 3 indgange med 
forskellige sværhedgrader i NORNA ARC-serien.

1. Da alle redskaberne i NORNA ARC-serien kan overfladeinstalleres, har vi 
udviklet en helt ny type stolpefod, som lever op til vores vision om et stærkt og 
enkelt design. Udover at stolpefoden er en helt ny og gennemarbejdet måde at 
fundere Robiniastammer på uden jordkontakt, er der integreret en “stigebøjle”, 
som tilbyder en indgang til redskabet med anderledes motoriske udfordringer.

2. På vores stålkonstruktioner har vi integreret en “trædestol”, som børnene 
straks aflæser og bruger som enten ind -eller udgang til redskabet, 
eller måske som et tiltrængt hvilested. “Trædestolen” er nyudviklet og 
produceret i skridsikkert gummi.

3. Klatrenettene i NORNA ARC-serien har alle integreret gule lodrette 
elementer, der giver en naturlig indgang til legeredskaberne. Derudover er 
de med til at understege hældningen på hele redskabet, samt fremhæve 
det abstrakte og dynamiske design som appellerer til fantasien. 

NORNA ARC
PRÆSENTATION

To materialer kan mere end et

NORNA ARC
DESIGNELEMENTER

Legeredskaber fra NORNA PLAYGROUNDS 
er kendt for, at være udviklet med stor 
omhyggelighed og i bæredygtige materialer. 
NORNA ARC-serien er ingen undtagelse. 

Stål og Robiniatræ er begge materialer med 
stor styrke og lang levetid. Det er dog de 2 
materialers forskellige egenskaber og udseende, 
som gør det oplagt at kombinere dem i en 
samlet struktur.

Det menneskeskabte møder det naturlige i en 
konstruktion hvor hvert materiale løser sine 
opgaver og bidrager med sine egenskaber.

Robiniatræet er smukt og organisk. Det henfører 
os til naturen og tilfører med sin varme farve og 
bløde form en sympatisk venlighed. 

Stålet er teknikeren som løfter træet fri af 
jorden, samt forbinder og samler legeredskabet 
til en helhed.

Stålet kan vi forarbejde og forme præcist som 
vi vil. Det har givet mulighed for at arbejde 
med geometriske former, som sammen med 
de naturlige Robiniastammer, skaber en både 
kompleks og enkel helhed.

Legeredskaberne er formgivet ned i alle detaljer, 
og der er flere lag i hvert enkelt redskab. Det gør 
det muligt for børnene at gå på opdagelse, ikke 
kun motorisk men også emotionelt. 
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UDVALGTE PRODUKTER


