LEG PÅ STREG

KONCEPT

LEG PÅ STREG

LEG PÅ STREG ER ET BEVÆGELSESKONCEPT, SOM GENNEM LEG, LÆRING OG BEVÆGELSE
FREMMER BØRNENES BEVÆGELSESGLÆDE OG STYRKER DERES SOCIALE, PERSONLIGE OG
KROPSLIGE KOMPETENCER.
Konceptet findes både til børnehaver, inskolingen, mellemtrinnet og udskolingen i en række fag,
og består af tre, på forskelligt vis sammensatte, baner indeholdende tal, bogstaver, farver og figurer.
Gennem inkluderende lege, som f.eks. at skulle hoppe sig gennem et regnestykke eller tagfat, skabes
der fælles oplevelser og børnenes sociale relationer styrkes.
Legene er ligeledes et redskab til det daglige pædagogiske arbejde, da de på forskellig vis understøtter
arbejdet med bekendtgørelsen læreplanstemaer.
Leg på streg kan både fungere som brobyggende redskab, da det understøtter arbejdet med at gøre
børn skoleparate, eller som incitament til at rykke undervisningen fra klasselokalet og ud i skolegården.
Hos NOORD tilbyder vi opstribning af konceptbanerne i termoplast. Vores sortiment består af tre forskellige pakke-løsninger; "Den klassiske", "Den lille" og "Dagtilbud." Hvor de to første henvender sig til
skolerne er "Dagtilbud" sammensat specielt til de mindste i daginstitutionerne.
På Kræftens Bekæmpelse hjemmeside findes inspiration og materiale til Leg på Streg.
Vi er hos NOORD til hver en tid behjælpelige med tilkøb af rekvisitter.

NOORD TERMOPLAST – CREA THERM

15 STANDARDFARVER
LANG LEVETID
3 ÅRS GARANTI
FREMRAGENDE GREB
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HØJ MODSTANDSEVNE
OVER FOR SLID (2,5 MM)
INGEN MILJØBELASTENDE
MATERIALER
LANDSDÆKKENDE
MONTERING
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DEN KLASSISKE
Vi tilbyder de tre klassiske "Leg på streg"-baner: Figurbane, taltavle og bogstavbane til en skarp pris.

PRIS 53.000,-

inkl. priming og landsdækkende montage

Figurbane
Dimensioner: 12 m x 16 m

Taltavle
Dimensioner: 8 m x 8 m

Bogstavbane
Dimensioner: 8 m x 8 m

DEN LILLE

PRIS 46.495,-

inkl. priming og landsdækkende montage

Figurbane
Dimensioner: 12 m x 16 m
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Taltavle
Dimensioner: 4,1 m x 4,1 m

/ LEG PÅ STREG - DEN LILLE

Ikke alle har plads til den traditionelle store "Leg på Streg"-bane. Vi har derfor lavet en udgave som
fylder knap så meget. Konceptet er det samme, "Den lille" er blot mindre og består af en figurbane,
en taltavle, med stallene fra 1 til 100 samt en bogstavbane, med ét sæt bogstaver.

Bogstavbane
Dimensioner: 6 m x 6 m
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DAGTILBUD

NOORD TERMOPLAST – CREA THERM

Er special-designet til børn i daginstitutioner. Konceptet henvender sig primært til den ældste børnegruppe, men institutionens yngste kan også sagtens få glæde af legene, hvis de tilpasses og justeres
til målgruppen.

SPECIFIKATIONER

GENERELT

Alle banerne består af termoplast, der hos os går under betegnelsen "Crea Therm".
Termoplast er præfabrikerede emner, som brændes fast på asfalt, beton eller flisebelægninger.

PRIS 29.495,-

inkl. priming og landsdækkende montage

Vi går ikke på kompromis med kvaliteten. For at sikre farveægtheden er alle vores termoplast
produkter UV-stabile. Hvor typiske termoplast produkter har en tykkelse på op til 2,2 mm kører
vi med en standard på 2,5 mm. Hermed opnås et tykkere slidlag og en længere levetid.
Vores termoplast indeholder ingen miljøbelastende materialer.

ANVENDELSE

Udlægges primært på asfalt, beton eller flisebelægninger.

TEKNISKE DATA
Figurbane
Dimensioner: 12 m x 16 m

NOORD Termoplast - Crea Therm:
Type:
Produkttykkelse:
Klæbeevne:
Farveægthed:
Farvestabilitet:
Certificeret faldhøjde: Friktion:
Massefylde:
Ingen indhold af miljøbelastende materialer.

Taltavle
Dimensioner: 8 m x 8 m

NOORD Primer:
Type:
Densitet:
Tilstandsform:
Farve:
Ethylacetat indhold:

Specifikation:
AB Termoplast 100
2,5
502 psi
Maksimal ændring på PE 50 med organiske pigmenter
Gennemfarvede pigmenter, som er UV-stabile
>55 PTV/SRT (integreret skridsikring)
5 kg/ pr. m2

AB Primer 1K20
0,93 kg/dm3
Flydende
Gennemsigtig alifatisk UV-stabil
70-75%

ETABLERING

En nyetableret asfalt belægning skal som minimum have ligget i tre uger førend vi kan montere
termoplast på. Dette skyldes at vi brænder botumn væk i overfladen og derved ødelægger bindingen
i asfalten. I forhold til beton så skal denne være gennemhærdet inden vi kan montere.

GARANTI

Hos os får du et kvalitetsprodukt, som er designet til at modstå hverdagens slid og give dig den fulde
brugeroplevelse af den markering du har købt. Af samme årsag bliver vores produkt kun installeret af
specialuddannede montører, og det glæder os derfor at kunne give dig en 3-årig garanti på skader som
skyldes produktions- og produktfejl.

Bogstavbane
Dimensioner: 8 m x 8 m
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