Panna High Pannabane er den perfekte
boldbane til steder hvor der ikke er plads
til en fuldskalabane.
Her er plads til op til 8 spillere på banen.

PLATEAU fremstår som et meget stramt og nærmest
grafisk møbel med stærke rødder i Skandinavisk
designtradition. Form og størrelse giver mange
siddepladser i en social formation. Stærke materialer,
som betyder at det ikke kræver vedligehold udover
vand/sæbe.
Designet i 3 modeller, med indtænkt tilgængelighed,
for at tilgodese alle brugere. En funktionel og æstetisk
løsning opnås ved kombination af modellerne.
Sæderne inviterer til at sætte sig
på trapper og betonplinte i bymiljøet. Oplevelsen er god komfort,
samtidig med at de skaber en
hyggelig og social stemning.

2,8 m høj klatre- og legelabyrint til de mindste børn. Her inviteres til leg og klatring, men
konstruktionen udgør samtidig et gemmested med
hulefunktion, hvor specielt de mindste børn vil
føle sig trygge. Lege- og læringspaneler udfordrer
motorikken og giver flere børn mulighed for at
være med.

Plateau I er udformet med to bænke, der omkranser
bordet som en slags parentes, og har plads til en
kørestol for hver ende af bordet. Plads til 6-8 personer, heraf to personer i kørestole.

Legelabyrint
Legetårn med legelabyrint
for de mindste

Ny sandkasse op
ad hegnet. Sandkassen afgrænses
af egesveller, hvor
der på indersiden
går en trappe ned
i sandet.

Watch product video

Fugleredegynge
med grønt TPV
faldgummi

080901

Den Store Gård er åben og opmuntrer til mere fysisk aktivitet. Her
er farverne holdt i blå og grønne, som
står flot til den fredede orange væg.
Panna Knock Out game from Suriname, has been an inspira�on to Panna Arenas. Product is rounded,
small der
Arena,
simple design and cause of that, it
Her placeres
ikkewith
mange
suits from parks to urban environments. Arena is designed not for only one game. It suits also
perfectly
as
all
diﬀerent
ball
ﬁeld. Only imagina�on is
fastinstallerede redskaber, games
da denne
the limit. There are two goals and rounding steel cage, in product. Panna Arena is 6190 mm wide and it´s walls are 2050 mm high. There can be 4-8 players
gård skal være praktisk i forhold til
at once on ﬁeld, what is one reason why it ﬁts to school environment. Cause of the smaller size, Panna ﬁts perfectly to the areas, where there are troubles
adgangsveje af køretøjer i forskellig
to create larger sport ﬁelds. Founda�on op�ons for the Panna arenas are deep and surface.
størrelse.

PANNA HIGH

TPV
faldgummi

Kunstgræs

Basic Information

Eksisterende
sandtingkasse

PRODUCT GROUP

Eksisterende
sandkasse

Hængekøje
Eksisterende betonplinte udstyres med
sæder i rød nuance

Ball games and arenas, Panna arenas

2 stk Plateau I
borde/bænkesæt
i marsrød

En organisk og skulpturel
Deep moun�ng
Surface moun�ng

FOUNDATION
bænk, somOPTIONS
skaber en

positiv stemning. Med sin
”hajfinne” i midten opnås
PRODUCT
MM og given godLENGTH,
siddekomfort
er plads til 10 personer.

High Panna Bane

4 stk Loop Planter
med lille træ, røde
Hængekøjen
kan vippe let og
opfordrer til hygge
og snak. Den kan
benyttes af mange
elever på en gang.

Techical information

2 stk Plateau I
borde/bænkesæt
i blå

6190
SHARK BENCH #101

6190

PRODUCT WIDTH, MM
2652

2050

PRODUCT HEIGHT, MM
940
410

3 stk Loop Planter
med lille træ, olivengrønne

Grønt siddemiljø
i skolegården.

1293

Eksisterende
bordtennis

Basketopstribning
i thermoplast

Den Lille Gård udstyres med en masse hyggelige
siddemiljøer. Her plantes lidt grønt i plantekasser og
etableres en sandkasse. To gyngende elementer giver
energi til rummet. Farverne holdes i rød og grøn.

3 stk SHARK
siddepladser i
dueblå
out-sider A/S
Kigkurren 8A, Islands Brygge
DK-2300 Copenhagen S

info@out-sider.dk
+45 2261 7420
www.out-sider.dk

Enkelt
basketkurv
Basket Ball kurv med
opstribning i thermoplast
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En XL planter, som med sin
koniske form og skønne farver,
skaber stemning til rummet både
ud og inde.
Placeret på torvet, i skolen,
atriumgården, byrummet eller
indkøbscentret etableres et indbydende grønt og farverigt miljø.

Tagterrassen får en bund
af kunstgræs, hvorved den
bliver meget mere indbydende. Med den nye pyramideplint til ophold samt
nogle grønne elementer,
vil det være et godt sted at
trække ud når vejret tillader det. Både i frikvarterer
og undervisning.

2 stk Loop Planter
med lille træ

Træplint
udformet som
pyramide med tre
niveauer

Eksisterende
bordtennis

© Lappset Group Ltd.
All Rights Reserved.

1 stk Loop Planter
med lille træ

Sankt Petri Schule - skole
Larslejsstræde 5
1451 København K
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10 meter
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