
Hozzáférhetővé tenni a 
 játékot mindenki számára





A
z életnek egyszerűnek kell 

lennie egy gyermek szá-

mára, tele nevetéssel és 

játékkal. Amikor a gyermek-

korunk véget ér, kedves emlékeket és életre 

szóló barátokat kell magunkkal vinnunk. A 

HAGS-nál azt szeretnénk, hogy mindenki-

nek része legyen ilyen élményekben. Éppen 

ezért az általunk tervezett játszóterek és 

parkok minden korú és fizikai képességű 

személy számára akadálymentesek.

A gyermeknek a pihenéshez és a szóra-

kozáshoz, a játékban és a szabadidős tevé-

kenységben való részvételhez való jogát a 
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fogalmazza meg. A szellemi és fizikai fo-

gyatékkal élő gyermekeknek is joga van a 

közösség életében való aktív részvételre.* 

Termékeinket körültekintő megfonto-

lással és tervezéssel hozzuk létre. A gyer-

mek képességeitől függetlenül lehetőséget 

kívánunk teremteni a játékra és a mozgásra.

Azt kívánjuk, hogy a játék gazdagító és 

élethosszig tartó élmény legyen. Munkánk 

kezdőpontja a HAGS játékköre. Ez a kör vilá-

gosan bemutatja, hogy a játék sokkal több, 

mint pillanatnyi szórakozás. Megmutatja, 

hogy a mozgás miként növeli a gyermek in-

telligenciáját, empátiás készségét és erejét. 

Ebben a füzetben bemutatjuk, hogyan 

hozhatunk létre olyan játszóteret, amely 

mindenki számára akadálymentes.

* Minden szellemi vagy fizikai fogyatékossággal élő gyermeknek joga van arra, hogy teljes és tisztes életet éljen olyan feltételek mellett, 

amelyek lehetővé teszik számára a közösség életében való részvételt. A gyermekeknek joga van a pihenéshez és a szórakozáshoz, a játék-

ban és a szabadidős tevékenységekben való részvételhez. A Gyermek Jogairól szóló ENSZ Egyezmény 23. és 31. cikke.



Az akadálymentesség különböző környezetben 

különböző dolgot jelent; a játszótér kialakítását 

az azt használó gyermekek határozzák meg. 

A mozgáskorlátozott gyermekek ugyanúgy 

játszhatnak, és ugyanúgy is akarnak játszani, 

mint az összes többi gyermek. E füzetet végig-

olvasva megismerheti, hogy a HAGS hogyan 

gondolkodik, milyen tervezőmunkával alakítja 

ki játszótereit. Megtudhatja, miként segítünk 

mindenkinek akadálymentes játszóterek létre-

hozásában. 

Sajnos sok mai iskolai és nyilvános ját-

szótér nem akadálymentes a fogyatékkal élő 

gyermekek számára. A felnőttekhez hasonlóan 

a gyermekeknek is arra van szükségük, hogy a 

képességeikhez képest szabadon mozoghassa-

nak. Messzemenő átalakításokra lehet szükség 

azokban az iskolákban, ahová meghatározott 

fogyatékkal élő gyermekek járnak: ezeket a 

kezdet kezdetétől meg kell tervezni; a közpar-

kokban lévő játszótereken azonban különleges 

átalakításokra lehet szükség, hogy egyszerűen 

és hatékonyan akadálymentesekké változtas-

suk azokat. 

A HAGS már több mint 60 éve van jelen 

a játszótéri termékek üzletágában. Ennyi idő 

alatt óriási tapasztalatot és tudást halmoz-

tunk fel arról, miként lehet a lehető legjobb 

eredményt elérni a játszóterek tervezése során. 

Az évek során a fogyatékosság különböző 

területein számos szervezettel és szakértővel 

együttműködve bővítettük ismereteinket az 

akadálymentességről.  Magától értetődő, hogy 

meghallgatjuk a gyermekek véleményét és 

okos elképzeléseit. Egyesített erőfeszítéseink 

olyan megoldásokat eredményeztek, amelyek 

segítségével minden gyermek megismerheti a 

játék élményét.

Mire gondolunk, amikor azt 
mondjuk: „mindenki számára 

akadálymentes játék”?
Ha megkérdezünk egy gyermeket arról, hogy mit jelent a játék, a válasz rendszerint „futkározás, kergetőzés, 

biciklizés és labdázás”. A játék szorosan összekapcsolódik a mozgással, a barátokkal és a kihívásokkal. Minden 

gyermektől ugyanazt a választ kapjuk, fizikai képességeik szintjétől függetlenül.



Mit gondoljunk át, ha játszóteret tervezünk?
A mindenki számára elérhető játszótér a gyerme-

kek és szüleik természetes találkozóhelye. Játszó-

tér tervezésekor elengedhetetlen a következők 

figyelembe vétele:

•  A játszóeszközök mellett a játszótéren tetszetős 

területek is szükségesek padokkal és asztalokkal, 

ahol a felnőttek és a gyermekek – a fogyatékkal 

élők és az egészségesek – leülhetnek és pihen-

hetnek. A szemétgyűjtők elsődleges fontossá-

gúak.

•  Gumiburkolattal ellátott felületeket kell biztosí-

tani, hogy azok teljes egészében vagy részben 

akadálymentesek legyenek a mozgássérült gyer-

mekek és felnőttek számára. A hintaállványokhoz 

és a játszóeszközökhöz vezető utak gumibur-

kolattal ellátott felületűek kell legyenek, hogy a 

kerekesszékes és a mozgásukban egyéb módon 

akadályozott gyermekek és felnőttek megközelít-

hessék és használhassák az eszközöket.  

•  Megfontolandó a puha gumilapok vagy a hely-

ben öntött gumiburkolat használata a játszóesz-

közök és a hintaállványok alatti területeken, hogy 

szilárd felületet kapjunk.

•  Az elütő színek, a hangok és a fény megkönnyíti 

a gyermekeknek az eligazodást. A különböző 

területek megjelölésére különböző színű padok, 

játszóeszközök és felületek használhatók.

•  A különleges kialakítású játszóeszközök 

kombinálhatók a standard termékekkel, például 

a normál hinták a fogyatékkal élő gyermekek-

nek készült hintákkal. A különböző életkorú és 

képességű gyermekeknek készült játszóterek 

lehetőséget kínálnak arra, hogy megismerjék a 

közös játék élményét.

•  A kerekesszékes gyermekek is legyenek képesek 

arra, hogy bejussanak a játszótéri kuckókba és 

épületekbe. Ezek kialakíthatók két bejárattal, ahol 

nincs padló és küszöb.

•  A különleges kialakítású játszóeszközökkel – 

például a hinták vagy a rugós játékok háttám-

láira vonatkozó – igényeivel és kívánságaival 

kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a HAGS-zal. 

Örömmel segítünk, hogy játszóteréhez megtalál-

ja a legjobb megoldást.

•  A csúszdákat nem szükséges játékrendszerekbe 

illeszteni, gyakran ugyanolyan jól használhatók 

lejtőkön vagy mesterséges dombokon.

•  Ha a játszótér forgalmas út mellett található, 

megfontolandó valamilyen zajvédő fal felállítása.

•  Egy csöndes sarok a játszótér nagyra értékelt 

része lehet. Mindig vannak olyan gyerekek, akik 

élvezik, ha egy csöndesebb zugban játszhatnak, 

ezért jó ötlet lehet a játszótér egy részének 

leválasztása.

•  Ne feledjük, hogy néha eshet vagy kellemetlenül 

meleg lehet a napon. A nap és az eső ellen védő 

menedékek nagyon praktikusak.

•  A kényelem érdekében helyezzünk el egy kere-

kes székkel is használható WC-t a játszótér vagy a 

park közelében.

•  A HAGS örömmel segít Önnek, hogy hatásos 

és jól működő játszóteret tervezzen. Tudjuk, 

miként lehet olyan környezetet létrehozni, amely 

lehetővé teszi mindenki számára a barátkozást 

és a játékban való részvételt. Bár nem tudunk 

olyan eszközöket készíteni, amelyek korlátlanul 

mindenki igényeinek megfelelnek, létre tudunk 

hozni olyan játszótereket, amelyek mindenkinek 

kínálnak valamit és ahol minden gyermek megta-

lálja a módját, hogy együtt játsszon.



Játszótér a mozgásért
Nincs két egyforma játszótér vagy környezet. Másféle tervezést és adaptációt igényelnek. A HAGS 

mindig örömmel mutatja be, hogy termékei miként járulnak hozzá a játszótér átalakításához, és hogyan 

segíthetik az akadálymentességet szem előtt tartó tervezést. 

Mindenki együtt játszhat 

a homokozóban. Nagy 

választékban kínálunk vizes és 

homokozós játékokat, amelyek 

közös tevékenységekre hozzák 

össze a gyermekeket. 

Kihívást jelentő eszközök 
elhelyezésével tegyük izgalmassá, 
ahol a gyermekek képességeik legjavát 
kihasználva ugrálhatnak, mászhatnak, 
gurulhatnak vagy csúszkálhatnak, 
foroghatnak és futhatnak. 

A gumiburkolattal ellátott 

felületek lehetővé teszik, hogy a 

gyermekek együtt sétálgassanak, 

szaladgáljanak, ugráljanak és 

másszanak a játszótéren. 

Az átszállási pontok, a rámpák, a 

gumiburkolattal ellátott felületek 

és a jól megtervezett elrendezés 

lehetővé teszi a fogyatékkal élő 

gyermekek számára is, hogy 

részt vegyenek a mókában és a 

játékokban is. 



Helyezzen el olyan 

játszóelemeket, 

amelyek arra ösztönzik 

a gyermekeket, hogy 

mindent figyeljenek 

meg és érintsenek meg.

Bővítse meglévő játszóeszközeit és 
tegye őket jobban megközelíthetővé 

azáltal, hogy átszállási pontokkal, 
speciális hintaülésekkel, háttámlákkal, rámpákkal és 

lépcsőkkel egészíti ki őket.

Hintázás, egyensúlyozás és 

forgás közben a gyermekek 

minden alkalommal fejlesztik 

koordinációs és koncentrációs 

készségeiket. 

Tervezzenek be sok ülőhelyet és asztalt, hogy a gyermekek és a felnőttek együtt tölthessék az időt. 



Nicole Stocholm déli részében, Årstaban lakik 

szüleivel, Annelivel and Mickevel, és nővéreivel, 

Estellevel és Celinevel. A család élvezi, hogy a 

szabadban lehetnek, és állandóan jönnek-men-

nek. Gyakran felkeresik a helyi parkokban lévő 

játszótereket. Vannak kedvenc játszótereik, míg 

másokat messze elkerülnek. Ezeket a játszóte-

reket azért nem keresik fel, mert ott Nicole nem 

tud részt venni a szórakozásban és a játékban.  

„Nem arról van szó, hogy a játszótéren a 

többiek bármikor is kizárták volna Nicolet a 

játékból. Egészen egyszerűen nem tud bekap-

csolódni.” – magyarázza Anneli. Sok játszótéren 

mindent fából készült, magasított szegély vesz 

körül, amit homokkal töltenek ki. Nicole el sem 

jut a játszóeszközökhöz. Még nézni is fáj. Egy 

egyszerű lemezcsík lehetővé tenné, hogy részt 

vegyen az izgalmas szórakozásban. 

Természetes elemek beillesztése

Anneli tagja a Fogyatékkal élő Gyermekekért 

és Fiatalokért Svéd Egyesület (RBU) stockholmi 

tanácsának. Ennek révén részt vehetett számos 

játszótér megtervezésében és a Bygg Klogt-gal, 

„Ami átalakított, annak nem 
kell unalmasnak lennie.”

Nicole vidám és eleven nyolcéves kislány, aki hamarosan második osztályos lesz. Mint minden vele egykorú 

gyermek, ő is kíváncsi, aki szeret a szabadban játszani barátaival.  Az egyetlen dolog, amiben Nicole különbözik 

osztálytársaitól, hogy ő kerekes székben ül. Nicolenak olyan izombetegsége van, ami miatt nem használhatja a lábait 

és azt is jelenti, hogy gyengék a karjai. 



a fogyatékkal élők hét egyesületét összefogó 

közös szervezettel megvalósított projektekben. 

A játszóterek tervezésével kapcsolatban 

Anneli egyik fő ötlete a természetes elemek 

beillesztése. Egy Svédország nyugati tenger-

partján lévő játszótérről mesél, ahol a lejtő 

lehetővé teszi, hogy a gyermekek a játszóesz-

köz minden szintjét elérjék.  

Anneli megjegyzi: „Nagyszerű, hogy Nicole 

ugyanúgy tud játszani az eszközzel, mint bár-

melyik másik gyerek. Soha ne higgyük, hogy 

egy játszópark unalmas pusztán azért, mert 

módosított.” 

A Kerületi Bizottság és a Stockholmi Közle-

kedési Hivatal az évek során óriási támogatást 

nyújtott a családnak, és pozitívan reagáltak 

kéréseikre. De Anneli azt kívánja, hogy bárcsak 

a kezdet kezdetétől több figyelmet fordítottak 

volna ezekre a dolgokra. Ha a mérleghintát 

már akkor ellátták volna háttámlával, amikor 

felszerelték a játszótéren, nem kellett volna 

később módosítani. És amikor végeztek az 

egyik park átalakításával, az lenne az ésszerű, 

ha a következőben már alkalmaznák az okos 

ötleteket ahelyett, hogy előröl kellene kezdeni 

az egészet. 

Anneli rámutat, hogy vannak azon-

ban olyan dolgok, amelyeken képtelenség 

változtatni. A magasság mindig izgalmas és 

természetesen nem lehet megszüntetni a 

mászóköteleket és a játszóeszközöket. 

„Nicole nyilvánvalóan azt szeretné, ha a 

nővérei és azok barátai felmászhatnának és 

lecsúszhatnának, de azt is szeretné, ha együtt 

tudnának játszani.” Anneli szerint Nicole általá-

ban azt mondja, hogy „én nem tudok felmenni 

a csúszdára, de meg tudok csinálni más dolgo-

kat, így én is ugyanolyan jól szórakozom”.

Az izgalom nélkülözhetetlen

Elhatározzuk, hogy elmegyünk a közeli játszó-

parkba, és a szórakozás és a játék majdnem az 

előtt elkezdődik, hogy kitennénk a lábunkat az 

ajtón. Nicole a lifttel megy le, Estelle leszalad a 

lépcsőn. Versenyeznek, hogy eldöntsék, ki ér le 

előbb a harmadik emeletről. Mindketten ismerik 

a parkba vezető utat, és maximális sebességgel 

rohannak, Estelle a biciklijén, Nicole a kerekes 

székében. 

Nicole és a többiek imádnak a Cumulus-

szal hintázni, ez a parkban az egyik kedvencük.  

Jót játszanak a homokozóasztalnál is. Anneli 

azt kívánja, bár mindig lennének játékok Nicole 

számára, hogy boltost, vagy pékest, táblajátékot 

vagy közlekedési játékot játszhatna a barátaival.

„Elengedhetetlen a kreatív megközelítés. A 

játszóterek nem válhatnak ósdivá és unal-

massá, ha átalakítják őket. Alapvető fontosságú, 

hogy a játszóterek izgalmat nyújtsanak” – 

magyarázza Anneli. 

Ami a lift és a lépcső közötti versenyt illeti 

– most Estelle győzött. De csak néhány másod-

percen múlott, ismeri el a két testvér.



Egy igazi játszótér
A HAGS-nál mindig azon van a hangsúly, hogy a játék kihívásokkal teli, érdekes és élvezetes legyen minden 

gyermek számára, fizikai képességeiktől függetlenül. Nemzetközi gyakorlattal rendelkezünk a játszóterek 

létrehozásában a tervezéstől és kialakítástól a telepítésig és átadásig. Ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot, 

ha a segítségünkre van szüksége. Együtt olyan játszótereket hozhatunk létre, amelyek mindenki számára 

akadálymentesek és izgalmasak.



Világszerte rengeteg nagyszerű játszótér van, amelyeket érdemes 

ihletért és ötletekért felkeresni. A fényképek ezeken az oldalakon ame-

rikai, ausztrál, svéd, spanyol, francia és norvég játszótereket ábrázolnak. 

Ha szeretné felkeresni a játszótereket, az adatokért vegye fel velünk a 

kapcsolatot. Minden lehetséges módot felhasználva örömmel segítünk 

egy játszótér átalakításában és akadálymentesítésében.









több, mint csupán 
szórakozás és játék

A HAGS arra törekszik, hogy lehetőséget teremtsen a játékra, és végtelen 

jókedvet hozzon a gyermekeknek a világ minden részén. A játék azonban 

nemcsak szórakozás. Valójában egy egész tudomány. 

A játék több, mint pillanatnyi öröm. Majdnem utolérhetetlen ismeretterjesztő eszköz, amellyel 

a gyermekek rengeteg értékes dolgot ismerhetnek meg és életre szóló ismeretekre tehetnek 

szert. 

Azért dolgoztuk ki a HAGS játékkört, hogy bemutassuk azokat a készségeket, amelyeket a 

gyermekek a játékon keresztül sajátítanak el. Játéktermékeink fejlesztése és bemutatása során 

használjuk ezt a modellt. 

Nyilvánvaló kapcsolat van a HAGS játékköre és az akadálymentesség között. Ahhoz, hogy 

a játék kifejthesse jótékony hatását, elengedhetetlen, hogy a játszóeszköz kialakítása ténylege-

sen megengedje, hogy minden gyermek egyformán részt vehessen a tevékenységben. 

A HAGS játékköre 10 részre van osztva. Mindegyik azt mutatja be, hogy a gyermekek 

miként tanulnak a játékból.

ÉN – SZEMÉLYI KÉSZSÉGEK 
Az éntudat a játékon keresztül fejlődik, lehetővé téve 

a gyermek egyéniségének formálódását. A gyermek 

megtanulja, miként kezelje a különböző helyzeteket, 

miközben megfigyeli a többiek viselkedését, és álmo-

dozik, tervez, gondolkodik.

MI – TÁRSAS KÉSZSÉGEK 
Amikor a gyermekek együtt játszanak, fejlődnek társas 

készségeik. A szerepjáték és a csoportmunka csaknem 

automatikusan történik, amikor összetalálkoznak a 

játszótéren.

SZÁMOK – SZÁMOLÁSI KÉSZSÉGEK 
Amikor a gyermekek megtanulnak felmászni valamire, 

fejlődik fizikai és szellemi koordinációjuk. Megtanulnak 

számolni is. A játék az alapja annak is, hogy megtanul-

ják megoldani a konkrét, gyakorlati és elvont matema-

tikai problémákat.

TÉR – VIZUÁLIS KÉSZSÉGEK 
A játékon és a mozgáson keresztül fejlődik a gyerme-

kek térérzékelése is azzal, hogy vizualizálnak és elkép-

zelnek dolgokat. Megtanulják, hogy térben lássanak és 

felfedezzék a különböző méretek közötti összefüggést.

A TERMÉSZET MEGISMERÉSE 
A szabadban játszva a gyermekek megismerik és 

megértik a természet világát. A természet felkelti a 

gyermekek kíváncsiságát és jól érzik magukat a sza-

badban. Megtanulják a jelenségek megfigyelését, és új 

dolgokat fedeznek fel.

ÉLET - ÉLETKÉSZSÉGEK
A játék révén a gyermekek megértik, hogy minden 

ember egyéniség, akit megillet a szabadság és a 

választás joga. A szerepjáték fejleszti a gyermek életről 

szerzett ismereteit.

ÉRZÉKEK – INTUITÍV KÉSZSÉGEK 
A gyermekekben képzelőerejük, a helyzetek és a 

történetek révén játék közben kialakul a szabad gon-

dolkodás képessége. A „csinálj úgy, mintha” játékokban 

megtanulják, hogy megbízzanak saját képességeikben 

és ösztönükben és elvontan gondolkodjanak.

ZENE – ZENEI KÉSZSÉGEK
A zene gyakran része a gyermekek közös játékának, 

ami dalokban és ritmusokban nyert kifejeződést. A 

gyermekek, akik ritmusokkal, dobolással és dallamok-

kal kísérleteznek, később gyakran könnyebben sajátít-

ják el a nyelvi, nyelvtani és matematikai fogalmakat.

TEST – FIZIKAI KÉSZSÉGEK 
Fejlődésük évei alatt a gyermekek megismerik saját 

testüket és fizikai képességeiket, és azt, hogy miként 

használhatják különböző testrészeiket. A mozgás az 

intelligenciát is fejleszti.

SZAVAK – NYELVI KÉSZSÉGEK
Miközben a gyermekek együtt játszanak, fejlődik a 

gondolkodás, a beszéd, a szavak használatának és 

az új nyelvek megismerésének képessége. A nyelvi 

készségek folyamatosan fejlődnek a gyermekkor alatt, 

amikor különböző helyzetekben felnőttekkel és más 

gyermekekkel találkoznak.
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Bölcs építkezés a kezdetektől
A „Bygg Klokt”-ot (Építs Bölcsen) létrehozó hét szervezet a funkcionális korlátokkal élő emberek szükségleteivel 

foglalkozik, azért fogtak össze, hogy javítsák az akadálymentességet és a használhatóságot a látássérült, 

hallássérült vagy a mozgássérült emberek számára. A HAGS a Bygg Klokt értékes segítségére és tanácsaira 

támaszkodik olyan termékek kifejlesztése során, amelyek mindenki számára játéklehetőséget teremtenek.  

Munkája mindig összhangban áll a vonatkozó 

építési jogszabályokkal és a fogyatékkal élőkre 

vonatkozó politika Nemzeti Hosszú Távú Tervé-

vel, valamint a fogyatékosságokkal kapcsolatos 

saját átfogó tapasztalatainkkal. Karin Månsson a 

Bygg Klokt ügyvezető igazgatója és építész.

Karin elmondja: „Folyamatos párbeszédet 

tartunk fenn a HAGS-zal, rajtunk próbálják ki 

elgondolásaikat. Megosztjuk ismereteinket, és 

visszajelzést kapnak tőlünk arról, hogy mi a 

jó, és min kell még dolgozni. A játszóeszközök 

akadálymentesítése némiképp eltér a más 

környezetek akadálymentesítésétől. Javaslato-

kat teszünk arra, hogy eszközök miként tehetők 

akadálymentesebbé.” 

Mindenkinek valamit

Bo Göransson a HAGS termékmenedzsere, aki 

részt vesz a Bygg Klokttal kialakított együttmű-

ködésre épülő kezdeményezésben. 

„A Bygg Klokttól nagyon sokat tanulunk 

arról, miként kell gondolkodnunk, amikor játszó-

eszközöket tervezünk.” 

Bo elmondta, hogy nehéz egyetlen választ 

találni minden kérdésre. Fontos figyelembe 

venni az elütő színek alkalmazását, mivel ez 

erősíti az akadálymentességet a látássérült 

gyermekek esetében. A sárga és a kék jól elütő 

színkombináció. Az ADHD-s [Attention-deficit/

hyperactivity disorder – figyelemzavarral/

hiperaktivitással küzdő] gyerekek azonban 

nehezen tudnak koncentrálni a sárga szín 

láttán.  Megnyugtatóbb színeket kell alkalmazni, 

hogy megkönnyítsük az életét ezeknek a gye-

rekeknek. Ez csak egy példa arra, hogy milyen 

nehéz egyetlen, mindenki számára megfelelő 

megoldást találni. 

„Úgy gondoljuk, hogy jobb, ha a helyi 

bizottságok minden játszóterüket átalakítják 

függetlenül azok méretétől, ahelyett, hogy 

minden pénzüket egyetlen óriási játszótérbe 

ölnék. Nem is lenne jó, ha mindig,minden 

gyerek mindennel játszhatna – de mindig mind-

annyian kell, hogy találjanak valamilyen játékot 

az összes játszótéren.”

A nagypapákhoz igazítva

Karin elmondja, hogy nem mindig a gyerme-

kek élnek valamilyen fogyatékkal. Lehet, hogy a 

szülők, a nagyszülők vagy más felnőttek azok, 

akik csökkent fizikai képességekkel élnek, ám 

nekik is el kell jutniuk a játszótérre.  

„A játszótér akadálymentesítésének a 

javítását fejlesztési lehetőségnek kell tekinteni.  

Tulajdonképpen a játék lényege, hogy kihívást 

jelentsen, legyen izgalmas és feszegesse a 

határokat” – mondta Karin.   

BIZTONSÁGOS ÉS MEGBÍZHATÓ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS
Akár egy játszótér átalakítását, akár új 
építését tervezi, vegye fel a kapcsolatot a 
HAGS-zal. Miután 60 évet töltöttünk ját-
szóparkok építésével, rendelkezünk azzal 
a tapasztalattal, amire az Ön játszóteré-
nek hozzáértő és megbízható módon tör-
ténő átalakításához szükség van. Önnel 
együtt megvizsgáljuk a követelményeket 
és a helyszín körülményeit, áttekintjük a 
területeket, a költségvetést, a gyermekek 
életkorát és/vagy fogyatékosságaikat.

A Bygg Klokt (Építs Bölcsen) olyan 
szervezet, amely a következő hét svéd-
országi egyesületet fogja össze:
•  Svéd Mozgáskorlátozottak Szövetsége 

(DHR),
• Svéd Halláskárosultak Egyesülete (HRF),
•  Svéd Neurológiai Fogyatékkal Élő Sze-

mélyek Egyesülete (NHR),
•  Fogyatékkal élő Gyermekek és Fiatalok 

Országos Egyesülete (RBU),
• Svéd Reuma Egyesület,
•  Autóbalesetek és a Gyermekbénulás 

Áldozatainak Svéd Egyesülete (RTP),
•  Svéd Látássérültek Egyesülete (SRF)





A játszótér  
karbantartása



A jól karbantartott és gondozott játszótérnek hosszabb az élettartama. 

A HAGS kiváló minőségű anyagokat használ termékei előállításához. 

Ugyanilyen fontos azonban a játszótér ellenőrzése, hogy fenntartsák a 

biztonság magas szintjét. Ha kérdései vannak, kérjük, forduljon a HAGS-

termékek fogalmazójához.

A HAGS szerelőcsapatai járják a világot, és a 

HAGS játszótéri termékeit állítják fel. Függetlenül 

attól, hogy ügyfeleink mekkora eszközt rendel-

tek, nekünk semmi sem túl nagy, vagy túl kicsi.

Összeszerelés

Szerelőcsapataink mindent összeszerelnek, 

kezdve a parkban elhelyezett bútoroktól, a 

hintáktól, az UniMini játékrendszerektől az 

akadálypályákig, az Agito és a nagy UniPlay-

rendszerekig. A legnagyobb általunk össze-

szerelt standard termék a többféle sport 

fogadására alkalmas aréna. Időnként nagy 

létesítményeket állítunk össze, ha az ügyfél 

például egy adott célra tervezett játékrendszert 

rendelt meg.

A HAGS technikusai különleges szerszá-

mokat fejlesztettek ki és állítottak elő, hogy 

egyszerűbbé tegyék a szerelés folyamatát. Ez 

megkönnyíti a játszótér összeszerelésével járó 

munkát és lerövidíti a munkaidőt, ami megtaka-

rítást jelent ügyfeleink számára. 

Minden termékünk TÜV [Technischer 

Überwachungsverein Németországi Műszaki 

Felügyeleti Egyesület] által ellenőrzött és tanúsí-

tott. A HAGS technikusai tudják, hogy mennyire 

fontos a szerelési utasítások és a tanúsítás 

alapjául szolgáló SS-EN 1176 európai szabvány 

betartása. A HAGS technikusai négy olyan 

alapvető tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek 

alkalmassá teszi őket arra, hogy profi módon és 

hatékonyan végezzék munkájukat: pontosság, 

mesterségbeli tudás, sokéves tapasztalat, és a 

szakértelem nagyon magas szintje. 

Karbantartás

•  Alapvető fontosságú, hogy a játszóeszközöket 

a HAGS utasításai szerint kell telepíteni, és 

a felhasználók biztonsága és a rendeltetés-

szerű használat érdekében rendszeresen kell 

szervizelni, karbantartani és ellenőrizni.

•  A berendezéseket szakképzett személyzetnek 

kell összeszerelnie a gyártó utasításai szerint.

•  A berendezéseket a feladat elvégzéséhez 

szükséges szakértelemmel és tapasztalattal 

rendelkező szakképzett személyzetnek kell 

szervizelnie, karbantartania és ellenőriznie a 

gyártó utasításai szerint az előírt időközönként 

vagy még gyakrabban. Az időközöket olyan 

tényezők határozzák meg, mint például a 

tartós igénybevétel, a rongálás, a tengerparti 

klíma, a berendezés életkora stb.

Üzemeltetés és a tulajdonosok felelőssége

•  A játszóeszköz tulajdonosainak vagy az üze-

meltetésért felelős személynek gondoskodnia 

kell a megfelelő szervizelési, karbantartási és 

ellenőrzési ütemezésről és eljárásokról.

•  A berendezés üzemeltetéséért felelős 

személynek biztosítania kell, hogy a személy-

zet az elvégzendő feladatokhoz megfelelő 

kiképzést kapjon és kellő módon tájékoztassák 

kötelezettségeiről.

•  A berendezés üzemeltetéséért felelős 

személynek biztosítania kell, hogy naplót 

vezessenek a szervizelés, a karbantartás és 

az ellenőrzések adatairól, dokumentálják és 

elmentsék azokat és az érintettek rendelkezé-

sére bocsássák.

•  Ha a játszóeszközben olyan hibát észlelnek, 

amely a felhasználók sérüléséhez vezethet, a 

hiba kijavításáig használaton kívül kell helyezni.



Csúszólemez
Mászás/kihívás

Gyaloghíd
Koordináció/egyensúly

Mászóhíd
Mászás/egyensúlyozás

Tűzhely
Szerepjáték/találkozás

Párosítójáték
Összpontosítás/érintés

Beszélőcső
Hallgatás/ beszéd

Elárusító pult
Találkozás/ 
szerepjáték

Homokozóasztalok
Találkozás/alkotás

Homokfelvonó
Szerepjáték/izomfejlesztés

HAGS UniMini
Az UniMini a fiatalabb gyermekek számára 

tervezett játszóeszközök teljes választéka. Ez az 

egyedülálló és sokoldalú rendszer számos lehe-

tőséget nyújt a különböző berendezéselemek 

kombinálására. Kis területen rengeteg játék-

funkció helyezhető el, hogy kihívást biztosítsa-

nak a gyermekek számára minden életkorban, 

a különböző fejlődési szakaszokban.  

Készítsünk terveket a nagyobb akadály-

mentesítés érdekében a homokozóasztalok, a 

homokozó üzleti pultok, csillék, csörlők és más 

játékok telepítésére a játékrendszereken kívül 

olyan magasságban, amely megfelel a kerekes 

székben ülő gyermekeknek. Az UniMini-

rendszer részét képező lemezek, erkélyek és 

látcsöves kilátótornyok lehetővé teszik, hogy 

a gyermekek együtt vagy egyedül tegyenek 

felfedezéseket és játszanak. 

Egyes UniMini-termékek kifejezetten a 

megnövelt akadálymentességet szolgál-

ják:

•  A színes, gyümölcs alakú kapaszkodókkal 

felszerelt mászófalak arra ösztönzik a gyer-

mekeket, hogy próbálják ki a csúcsra vezető 

könnyű és nehezebb útvonalakat is. Rendkívül 

jó módszer a színek és a formák megismeré-

sére. 

•  A Clavban olyan mászóalagút van, amely 

egyensúlyérzéket és a koordinációt kíván. 

•  Az Omber gyaloghídján a gyermekek egyen-

súlyérzéküket tehetik próbára. 

•  A Bexy beszélőcsővén keresztül a gyermekek 

kommunikálhatnak egymással. A csúszdákat 

alacsonyabban helyeztük el, hogy azok is 

jobban hozzáférhessenek, akiknek gyenge a 

lába.  

•  A Zellesben olyan elárusító pult és társasjá-

tékok találhatók, amelyeket a kerekes székben 

ülő gyermekek kívülről is könnyen elérhetnek. 

•  A Vindra homokozós játékai és lapátjai 

a karok mozgáskoordinációját javítják. A 

kerekesszékes gyermekek elérhetik a más 

rendszereken kívül elhelyezett játékokat és 

berendezéseket. 

608 277 V i n dr A 
Terület 6,2 x 6,1 méter

Itt tekinthetik meg egyes termékeinket. Keressék fel a hags.com honlapot, és tekintsék meg teljes termékválasztékunkat a HAGS termékkatalógusában.



608 279 r d BA l l E ro 
Terület 4,7 x 4,3 méter

608 466 Py r A l l i 
Terület 6,2 x 6,0 méter

608 307 r d Z E l l E S 
Terület 4,7 x 4,7 méter

608 280 C l AV 
Terület 6,2 x 4,9 méter

608 256 r d B E x y 
Terület 6,0 x 5,4 méter

608 278 A B By 
Terület 4,9 x 4,8 méter

608 299 r d oM B E r 
Terület 5,9 x 4,1 méter

608 284 r d+l A Pi StA 
Terület 8,3 x 5,1 méter

608 309 o Gr i P 
Terület 7,8 x 5,5 méter



Óriási alapterület
Egyszerű megközelítés kerekes 
székkel

Tűzhely
Szerepjáték/találkozás

Hálóalagút
Mászás/egyensúly

Átszállási pont
Egyszerű megközelítés

Labirintus
Koordináció/koncentráció

Válogatójáték
Számolás/logika

Kirakós játék
Koncentráció/logika

Távcső
Megtekintés/szerepjáték

Csúszda
Izgalom/egyensúly

Autóműszerfal
Szerepjáték/találkozás

Feljáró
Egyszerű megközelítés

Periszkóp
Megtekintés/ 
szerepjáték

HAGS UniPlay

400 592 Z A PAtA 
Terület 11,1 x 10,1 méter

Itt tekinthetik meg egyes termékeinket. Keressék fel a hags.com honlapot, és tekintsék meg teljes termékválasztékunkat a HAGS termékkatalógusában.

Az UniPlay mozgásra és játékra ösztönzi a gyer-

mekeket. Az ebbe a sorozatba tartozó beren-

dezés egyszerűen elhelyezhető, hogy izgalmas 

játszótéri környezet jöjjön létre, amelyet a 

gyermekek örömmel fedeznek fel. Emellett a 

rendszer nem csak az eltérő gyermeki igények-

hez, hanem a különböző költségvetésekhez 

és egyedi helyszínekhez is hozzáigazítható. Az 

uniPlay remek eszköz a színekre és formákra 

való rávezetésben. 

Módosítottuk a lépcsők mélységét és 

átszállási pontokat helyeztünk el, hogy sétálva 

vagy csúszva azok a gyermekek is feljuthas-

sanak és közlekedhessenek a berendezésben, 

akiknek gyenge a lába. 

A játékrendszer földszinti padlózata 

eltávolítható, hogy a standard kombináció 

akadálymentesebb legyen. Okos megoldás az 

is, ha társasjátékokat és homokozójátékokat 

helyeznek el a lemezen kívül. 

Egyes UniPlay-termékek kifejezetten a 

megnövelt akadálymentességet szolgálják:

•  Számos termékhez tartoznak átszállási 

pontok és/vagy rámpák, amelyek megköny-

nyítik a kereskesszékes gyermekek közleke-

dését. A berendezés óriási alapterületű, és 

a homokozójátékok, az autóműszerfal és a 

labirintusjáték sok órányi közös szórakozást 

kínál. Ezek kívülről és belülről is elérhetők. A 

berendezés külső részén a társasjátékokban 

és a képes kirakós játékokban különböző 

színes ábrák vannak. A gyermekek kipróbál-

hatják erejüket és koordinációs készségeiket 

a hálóalagútban. A gyerekek pihenhetnek és 

játszhatnak a hálóban. 



Átszállási pont
Egyszerű megközelítés

408 689 M U r k A l 
Terület 7,2 x 6,2 méter

408 690 C U l l E r M A 
Terület 8,5 x 8,1 méter

408 694 iGM A 
Terület 13,7 x 11,4 méter

408 693 o CC y 
Terület 13,5 x 8,2 méter



408 670 P ot E 
Terület 9,1 x 7,1 méter

408 664 or i E n k E 
Terület 8,5 x 7,0 méter

408 692 l EVA n dE r 
Terület 9,8 x 9,5 méter

408 691 E P t i x 
Terület 13,2 x 9,9 méter

408 678 Gi Z Z o 
Terület 10,8 x 10,5 méter



408 656 i BA x 
Terület 7,8 x 5,2 méter

408 695 BU r i d oS 
Terület 19,5 x 17,5 méter

408 181 tA r r A l i 
Terület 6,9 x 5,2 méter

400 553 PE C k 
Terület 6,5 x 6,2 méter



Punch
Izomfejlesztés/koordináció

Pirouette
Forgás/izomfejlesztés

Tornado
Egyensúly/forgás

Web
Mászás/izomfejlesztés

Hopper
Ugrálás/egyensúly

Wiggler
Koncentráció/egyensúly

144 410 A Z or 
Terület 13,1 x 10,8 méter

Itt tekinthetik meg egyes termékeinket. Keressék fel a hags.com honlapot, és tekintsék meg teljes termékválasztékunkat a HAGS termékkatalógusában.

Az Agitot a természetes emberi mozgásmin-

tákra válaszul hoztuk létre. A rendszer arra 

ösztönzi a gyermekeket, hogy mozogjanak és 

játszanak, fejlesszék mozgáskészségüket és 

egyensúlyérzéküket, izomerejüket és állóké-

pességüket. Az Agito kicsit idősebb gyermekek 

számára készült, hogy fejleszthessék erejüket, 

edzettségüket és koordinációjukat és tornáz-

hassanak. 

•  Az Agito-rendszer rengeteg egyensúlyfejlesztő 

lehetőséget kínál a Hopperrel, a Pirouette-

tel, a Rodeoval, a Skaterrel, a Starterrel, a 

Tournamenttel és a Tornadoval. 

•  A Wiggler egyensúlyozó gerenda rugalmas 

és kissé billeg, ami jelentős összpontosítást 

és egyensúlyozást kíván. Ez az egyensúlyozó 

mutatvány még élvezetesebb, ha ketten 

vannak a gerendán. 

•  A gyermekeknek oldalazva vagy felfelé kell 

mászniuk a Sail-en és a Cliffhanger-en, ami 

összpontosítást és koordinációt kíván.  

•  A boxzsák olyan magasan van elhelyezve, 

ami lehetővé teszi a gyermekek számára, 

hogy ülve vagy állva is edzhessék karizmaikat.

HAGS Agito



593 231 HoPPE r 
Terület Átmérő 0,5 méter

142 644 W iG Gl E r 
Terület 5,3 x 3,6 méter

593 202 Pi roU E t t E 
Terület Átmérő 0,34 méter



HAGS Solo

124 801 M i r AGE H i n tAü l é S
124 802 M i r AGE B i Z ton SáGi öV 

Itt tekinthetik meg egyes termékeinket. Keressék fel a hags.com honlapot, és tekintsék meg teljes termékválasztékunkat a HAGS termékkatalógusában.

A HAGS óriási önálló játszóeszköz-kínálattal 

rendelkezik. Ezek a termékek a Solo-családhoz 

tartoznak és óvodai játékberendezések, hinták 

és hintaülések, rugós játékok, mérleghinták, 

körhinták és egyéb játékok, csúszdák, körfor-

gók, egyensúlyozó játékok, függeszkedők, 

mászófalak és mászóhálók tartoznak ide. 

Ezek a népszerű játszótéri és utcai termékek 

nagyszerű, önállóan telepíthető eszközök, 

illetve nagyobb játékrendszerek is kiegészít-

hetők velük. Közülük sokat azért alakítottak ki, 

hogy jobb megközelítést és lehetőséget bizto-

sítsanak mindenki számára a szórakozáshoz.  

Egyes Solo-termékek kifejezetten a meg-

növelt akadálymentességet szolgálják:

•  A Bobby háttámlájával stabil ülőhelyzetet 

biztosít az izomgyengeségben szenvedő gyer-

mekeknek. A gyermeket kényelmesen, elölről, 

kis magasságban lehet beemelni a hintába. 

•  A Bruno, a Pandy, a Milton és a Rocky azzal a 

céllal készült, hogy több gyermek is élvez-

hesse a ritmusos, egyenletes, finom előre-

hátra ringó mozgást. 

•  A Mirage hintaülés minden hintaállványra 

felszerelhető, és bármilyen életkorú gyermek 

számára megfelelő. Igény szerint biztonsági 

övvel is felszerelhető. 

•  A Sandy sok órányi szórakozást bizto-

sít mindenki számára a vizes asztallal, 

a homoksüteményes asztalokkal és a 

homokozóasztalokkal.

•  A Stratus mindig népszerű játszótéri elem, 

amelyet nagy hintaülésével úgy alakítottak, ki, 

hogy egyszerre több gyermek is elférjen rajta. 

A hintaállvány több hintával is bővíthető. 

•  A gyermekek soha nincsenek egyedül, amikor 

a Willy dzsipben és a Mayfloweren ringatóz-

nak. Minél több gyermek van a hajón, annál 

erőteljesebb a ringatózás.

•  A Basket Point minden labdajátékhoz 

nagyszerű, függetlenül attól, hogy a gyermek 

áll vagy ül. Az oszlop a kívánt magasságra 

igazítható.



121 585 B rU no rUG óS Ját é k 
Terület 3,1 x 2,3 méter

26015610 C A lV i n Ját é k SZ oB or 
Terület 5,1 x 4,3 méter

121 580 ro C k y rUG óS Ját é k 
Terület 3,1 x 2,3 méter

121 550 PA n dy rUG óS Ját é k 
Terület 3,1 x 2,3 méter

26015611 H A r ry Ját é k SZ oB or 
Terület 4,9 x 4,4 méter

620 838 dA n n y 
HoMokoZ óA SZ tA l 

Terület 1,4 x 1,4 méter

121 560 M i lton rUG óS Ját é k 
Terület 3,1 x 2,3 méter

121 432 B oB rUG óS Ját é k 
Terület 2,8 x 2,4 méter

121 444 B oB By rUG óS Ját é k 
Terület 2,8 x 2,4 méter



408 967 E PA Ját SZ óE SZ köZ 
Terület 4,3 x 4,3 méter

151 135 PE dA l kör H i n tA 
Terület 6,6 x 6,6 méter

159 621 HoMok Sü t E M é n y E S 
A SZ tA l 1 VAGy 2 főr E 

Terület 4,3 x 4,1 méter

151 155 M E r ry kör H i n tA 
Terület 5,5 x 5,5 méter

156 205 C H E S S SA k k Ját é k 

120 080 St r At US 
Terület 8,7 x 2,6 méter

121 14 5 W i l ly 
Terület 5,6 x 4,5 méter

159 610 f l oW E r 
HoMokoZ óA SZ tA l 

Terület 0,6 x 0,7 méter

159 611 f l oW E r + 1 PE tA l 
Terület 1,2 x 0,7 méter



608 911 r d+l 
l A By Ját SZ óE SZ köZ 
Terület 4,6 x 4,6 méter

593 551 SE A SW E l l 
Terület 8,4 x 3,2 méter

628 835 SA n dy V i Z E S A SZ tA l 
Terület 4,1 x 3,4 méter

408 003 VAGA B on d Ját é k 
Terület 0,6 x 0,6 méter

121 161 M Ay f l oW E r 
Terület 6,0 x 4,5 méter

098 351 BA Sk E t P oi n t 
Terület Átmérő 3,66 méter

400 002 l A By r i n t H 
 l A B i r i n t US Ját é k 

Terület 0,5 x 0,5 méter

593 713 f U nC t ion 
Terület 6,0 x 6,0 méter

420 91215 SPE A k B E SZ é l ő C S ő
420 91211 töM l ő B E SZ é l ő C S őHöZ 

Terület 0,4 méter



Balance
Egyensúly/koordináció

Leg Press
Izomfejlesztés

Punch
Izomfejlesztés/koordináció

HAGS Planet

193 011 SE r r A 
Terület 5,3 x 4,9 méter

193 013 t i BA S 
Terület 5,4 x 4,8 méter

Itt tekinthetik meg egyes termékeinket. Keressék fel a hags.com honlapot, és tekintsék meg teljes termékválasztékunkat a HAGS termékkatalógusában.

A HAGS Planet termékcsaládot kicsit idősebb 

gyermekeknek és olyan fiataloknak tervez-

tük, aki úgy érzik, már kinőtték a játszótéri 

eszközöket, de soha nem túl öregek egy kis 

mozgáshoz és szórakozáshoz. A HAGS Gym 

érthetően mutatja be, miként kell használni a 

különböző eszközöket. A mozdulatokat egy 

adott mozgásminta és a felhasználó képessé-

gei szerint kell végrehajtani. Az egyes eszközök 

körül rengeteg hely van, és a felhasználók a 

saját ritmusukban végezhetik a gyakorlatokat. 

A HAGS labdajátékokkal kapcsolatos termékei 

ideálisak a csoportos tevékenységek ösztönzé-

sére az iskolai játszótéren vagy a parkban. 

Egyes Planet-termékek kifejezetten a 

megnövelt akadálymentességet szolgálják:

•  Az Arena sokféle tevékenységre alkalmas, és 

van kerekes székkel megközelíthető bejárata. 

A palánk a területen belül tartja a labdát. 

•  A futball- és a kézilabdakapuk tökéletes 

eszközök ahhoz, hogy mindenféle fizikai 

képességű gyereket egy kis mozgásra és szó-

rakozásra buzdítsanak. A fizikai és a szociális 

készségek fejlesztéséhez elengedhetetlenek a 

csoportos tevékenységek és a csoportmunka. 

•  Az asztalitenisz kiváló módja a koncentráció 

fejlesztésének – ez az asztal pedig mindenki 

számára hozzáférhető. 

•  A Basket magasan, vagy alacsonyan, akár 

egy falon, akár egy oszlopon elhelyezhető a 

megfelelő magasságban. 



098 276 röPl A B dA H á l ó tA rtó oSZ l oP ok
098 277 H á l ó
Hossza 10,5 méter

158 956 A SZ tA l i t E n i SZ A SZ tA l 
H á l óVA l

Terület 2,7 x 1,5 méter

198 228 f U t BA l l- é S 
 k é Z i l A B dA k A PU k

Terület 2,0 x 3,0 méter

193 010 B iCo
Terület 5,5 x 4,9 méter

193 012 f l E xo
Terület 5,6 x 4,9 méter

193 013 t i BA S
Terület 5,4 x 4,8 méter

098 332  BA Sk E t
Terület 1,2 x 1,7 méter



A HAGS Plaza közterületen és kereskedelmi 

területeken használható elemekből és beren-

dezésekből áll: padokból, bútorokból és egyéb 

termékekből, amelyek pihenés és a társas 

kapcsolatok építése közben használhatók. Ter-

mékeinket úgy terveztük és alakítottuk ki, hogy 

minden életkorú személy számára elérhetővé 

tegyük azokat. A gyermekek és a felnőttek 

szükségleteit egyformán figyelembe vesszük. 

Tudjuk, hogy a szülők és nagyszülők – legyenek 

bármilyen életkorúak és akár fogyatékkal élők, 

akár nem – szeretik elkísérni gyermekeiket a 

játszótérre.

Egyes Plaza-termékek kifejezetten a meg-

növelt akadálymentességet szolgálják:

•  A Skagen jókora asztal, melynek egyik oldala 

mellett kényelmesen elfér egy kerekes szék.

•  Mindenki úgy érzi, hogy örömmel látják, 

hiszen a kerekes székek is jól elférnek a kerti 

padok mellett.

•  A padokhoz karfa is tartozik, hogy a kerekes 

széket használók jól megközelíthessék azokat.

157 401 Sk AGE n
Terület 1,7 x 1,7 méter

157 079 olVon
Terület 2,2 x 1,6 méter

521 460/461/462 rör k rök E n n B
Pad mérete 1,6 x 0,5 méter, asztal 1,5 x 0,4 méter, 

pad 1,2 x 0,6 méter

400 002 E l l i P SE
Terület 0,5 x 0,4 méter

HAGS Plaza

Ezen az oldalon tekinthetik meg egyes termékeinket. Keressék fel a hags.com honlapot, és tekintsék meg teljes termékválasztékunkat 
a HAGS termékkatalógusában.
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www.hags.com

HAGS Aneby AB. Box 133, SE-578 23 Aneby, Svédország. Tel: +46 380-473 00. Fax: +46 380-451 26. E-mail: hags@hags.com


