
123456789101112

123456789101112

C

D

A

B

E

F

G

H

rev. april -2020

EnergiLeg ApS     +45 6343 3161     e-mail: info@energileg.dk     WWW.ENERGILEG.DK

910111212

G

HFakta
Skab et fælles rum for bevægelse og aktivitet 

– spil med dine venner, brug begge sider eller 

kun den ene! Spil med en bold eller brug dine 

hænder og fødder. Aktivér BoldVæggen ved at 

dreje på håndtaget og vælge et af de tre spil. 

BoldVæggen har seks påvirknings-følsomme 

paneler og LED-belysning, Aktivér BoldVæg-

gen ved at dreje på håndtaget, vælg spil, ram 

panelerne og få feedback undervejs i spillet via 

LED-lys og lyde. 

BoldVæggen udfordrer spillerne til at bruge 

deres mentale og fysiske evner herunder præ-

cision og motorik. Den er både en interaktiv 

fornyelse af legepladsen og en hjælpetræner i 

idrætsundervisningen. Vælg mellem spillene: 

Skarpskud, Musik og Målvogter.

FAKTA OM BOLDVÆG

VIGTIG VIDEN!
Minimal vedligeholdelse og driftomkostninger

Robust, vandalsikret konstruktion 

Nem og hurtig montering

Ingen elektriske installationer – spillerne  skaber selv strømmen 

Software til afl æsning af brugsstatistikker

Tænd og sluk funktion i særlige tidsrum med timelock Speak på dansk 

og engelsk  

Kan bruges af alle aldersgrupper 

Justérbar volumenknap 

Kræver ikke faldunderlag

Kan installeres både ude og inde

Brugervenlig interaktiv betjening

Tre spil: Skrapskud, Musik & Målvogter

BONUS INFORMATION
Vi afholder lydworkshops for børn og unge, hvor de kan være 
med til at skabe lydene til BoldVæggen. Kontakt os for mere 
information. 
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PRODUKTINFORMATIONER

MATERIALE
Galvaniseret stål, gummi og 
polyrethanbelagt stål.

MONTAGE
Plant, stabilt, fast underlag og 
støbning af betonfundament.
eller støbning af betonfundament

FARVER
Standard er galvaniseret stål 
med detaljer i orange RAL 2008

GODKENDELSE
EN-1176

GARANTI

FALDHØJDE
0 cm

SIKKERHEDSZONE
1,5 m hele vejen rundt

VÆGT
Ca. 250 kg.

VÆGT
Ca. 250 kg.

MÅL
224  x 160 x 28 cm.

ENERGIKILDE
Bevægelsesenergi

TEKNOLOGI
Software med spil

VEJRBESTANDIGHED
Al slags vejr

OUTPUT
Lyd

IDEEL ALDERSGRUPPE

Skab  mer e bevægelse TEKNISKE DATA

778910111212

FARVER
Standard af galvaniseret stål med 
detalje i orange RAL 2008

GODKENDELSE
EN-1176

GARANTI
3 års fuld producentgaranti. Bevægelige 
dele eller ”slid” -dele er ikke omfattet af 
garantien.Skader forårsaget af forkert 
brug eller hærværk dækkes ikke af 
garantien. Vi tilbyder gratis reservedele 
inden for garantiperioden, men kun hvis 
produktet havde korrekt vedligeholdelse 
i henhold vedligeholdelsesvejledning.

FALDHØJDE
0 cm.

SIKKERHEDSZONE
1,5 m hele vejen rundt

VÆGT
250 kg.

MÅL
224 x 160 x 28 cm.

ENERGIKILDE
Bevægelsesenergi

TEKNOLOGI
Software med spil

VEJRBESTANDIGHED
Al slags vejr

OUTPUT
Spil med lyd og LED-lys

IDEEL ALDERSGRUPPE
Fra 6 år


