
...at lege med et hus
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Gennem fantasien opstår  børnenes leg.
En hule, en købmandsbutik, et slot… kun fantasien sætter grænser!  

Det nye legehus fra plusroom.dk skaber rum for fantasien. Et legehus, der 
er skabt med omtanke for funktionen, æstetikken og miljøet.

Huset er enkel i sit udtryk – en arketypisk husform med sadeltag i mini-
malistisk udførelse. 
Med forskellige åbninger  i børneformat orienteret på tre sider skabes 
såvel visuel som fysisk kontakt til uderummet.  En tilbagetrukket niche 
i gavlen  åbner mulighed for købmandsdisk, plads til legetøjet eller blot 
en siddeplads i skyggen. Det indvendige rum er kompakt med hule-
karakter, men med loft til kippen.

Træ er det gennemgående element – på samtlige overflader – og som 
giver legehuset sit homogene og æstetiske udtryk.  Med smalle vari-
erende trælister opsat vilkårligt opnås en smuk overflade, hvor små 
sprækker tillader lysstrejf inde i huset og spændende udkig. 
Træbeklædningen er Superwood® – miljøvenligt gennemimprægneret 
gran – til gavn for børnene og naturen.

Legehuset er et nemt ”gør-det- selv-samle” projekt for hele familien og 
kan fremstå ubehandlet eller i farver helt efter egen fantasi... 

IDEEN
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Superwood har ophavsret til tegningsmaterialet, hvorfor kopiering til offentlig og erhvervsmæssig brug 
ikke er tilladt. Superwood påtager sig intet ansvar for anvendeligheden af tegningerne/anvisningerne 
eller for resultatet – herunder holdbarheden, dimensioneringen og stabiliteten.
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FUNDAMENT: 80x80 MM STOLPER SOM SUPERWOOD SW-8

SKELET:  45x95 MM PLANKER SOM SUPERWOOD SW-7

GULV:  26x120 MM TERRASSEBRÆDDER SOM SUPERWOOD SW-5

BEKLÆDNING: 22  MM BRÆDDER SOM SUPERWOOD SW-4, 4”-6”
  BRÆDDERNE OPSÆTTES VILKÅRLIGT OG AFFASES MOD TAG , 
  SÅ “SKARP” SAMLING OPNÅS 

DISK:  22x150 MM BRÆDT SOM SUPERWOOD SW-4
  LÅGE SOM 400x450 MM KRYDSFINER MALET MED SORT TAVLEMALING 

TAG:  6 “ KLINKBRÆDT SOM SUPERWOOD SW-3.
  KLINKBRÆDDERNE TILSKÆRES I TOP/BUND, SÅ “SKARP” SAMLING OPNÅS

AFSTIVNING: 25x50 MM  AFSTANDSLISTER SOM SUPERWOOD SW-9

VINDUE : RAMME 22x125 MM BRÆDDER SOM SUPERWOOD SW-4
  6 MM PLEXIGLAS RILLES I VINDUESRAMME

BESLAG : GALVANISERET HÆNGSLER/GREB

MATERIALER
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