LEK- & SINNESUPPLEVELSER

vilket var
ditt smultronställe?

De flesta har tydliga minnen från barndomens
speciella platser.
Minns du dina smultronställen?

ATMOSFÄR OCH KARAKTÄR
Ett smultronställe är en plats som har det lilla extra. En kvalitet
som är svår att sätta fingret på. Vi kan kalla det karaktär eller
atmosfär. Ett ställe som sätter sig i minnet som särskilt speciellt.
I tider där skog och natur inte är inom räckhåll för barn måste vi
ta tillvara på de värdena när vi skapar platser för lek. Börja med
att planera för buskage, träd och kullar, lösa material, stenar och
grenar, överraskningar och upptäckter, lugn och reflektion.
Först därefter är det dags att tänka på redskap.
En sak är dock säker - Även framtidens smultronställen skapas
genom att bygga platser med stark karaktär och bra atmosfär!

“We start, not with the design of the equipment, but with an
atmosphere of well-being.”
- Julian Richter Senior

NYFIKENHET
Barns naturliga nyfikenhet hjälper dem att upptäcka och förstå
den naturliga miljön runt om dem.
Trä, med sin varierande struktur, färgskiftningar, temperatur och
inneboende små defekter blir väldigt intressanta för barnens
alla sinnen. Du kan se, känna, ja till och med lukta på trä. En unik
egenskap som ger ett högt lekvärde.
Beroende på var en detalj används och redskapets funktion
bibehåller vi olika grad av träytans struktur. En panelbräda har
en grövre struktur, där trädets egen rundning och karaktär bibehålls. En golvbräda, där är ytan slätare och mer förlåtande.
En träprodukt från ett hållbart skogsbruk är dessutom det mest
miljövänliga material man kan bygga med. Att vi inte bearbetar
mer än nödvändigt sparar ytterligare på både material och miljö.

LEK OCH RISK
Vi brukar säga att allting börjar med lek. Det är i leken drömmar
föds, förmågor testas och gränser utmanas under former som
kontrolleras av barnen själva. Genom leken förbereds vi för en
vuxenvärld fylld av utmaningar och risk.
För detta krävs en inspirerande lek som uppmuntrar barnet till
att hela tiden nå nya nivåer, bli bättre och stärka sig själv såväl
mentalt som fysiskt. Man behöver lek med inslag av risk.
Risk är inte synonymt med fara. En risk är tydlig för barnet (och
vuxna). Det är något barn kan förutse, välja att hantera eller
avstå från. En fara är dold, något som barnen inte kan förstå
eller förutse och därmed heller inte skydda sig ifrån eller avstå.
Att begränsa tydliga risker har en negativ effekt. Genom lämpliga utmaningar utifrån barnets ålder och förmåga får man både
uppskattad lek med högt lekvärde och ger barnen möjlighet
att utvecklas fysiskt, mentalt och socialt på det mest naturliga
sättet som finns.
Man ska komma ihåg att drivkraften att utvecklas och testa
gränserna är väldigt stor hos barn. Utmaningar och tydlig risk
som är anpassade efter användarens behov gör att redskapet
används på ett mer förutsägbart sätt. Ett säkert sätt.
Vårt sortiment innehåller många olika produkter, alla unika i
funktion och risknivå. Samtliga våra produkter är TÜV-certifierade och genomgår rigorösa säkerhetsanalyser av personer
med världsledande kompetens inom leksäkerhet. Många, långa
år av trogen tjänst har även i verkligheten visat att redskapen
har en mycket säker funktion.

RICHTER SPIELGERÄTE
Richter Spielgeräte är ett familjeföretag i tredje generationen.
Företaget grundades 1967 och är ett av originalföretagen inom
branschen för lekredskap.
Familjen Richter har ett starkt fokus på lekvärde, i enlighet med
Julian Richter Sr citat: “as much play value as possible, as much
safety as necessary”. Man är djupt förankrade i sin tilltro till individens självständighet och lekens betydelse för barns utveckling.
Varje produkt är i sig unik, i många fall med funktioner som inte
finns hos andra leverantörer. Redskapen är utförda i naturliga material, grova dimensioner och med ytterst få inslag av färg. De har
högt taktilt värde, är handtillverkade och dessutom ytterst lätta
att underhålla.

MATERIAL
Skogsråvaran till våra lekredskap kommer från de österrikiska
Alperna. Längs bergssluttningarna växer rika bestånd av lärk.
Skogarna sträcker sig högt upp och fyller en viktig funktion som
lavinskydd för byarna nere i dalgångarna.
De långa vintrarna och milda somrarna utgör ett perfekt klimat
för träd att kunna växa långsamt och få en riktigt tät ved. Något
som ger väldigt goda egenskaper mot röta.
När skogsbestånden har vuxit upp och grenverken blir för
höga, då behöver skogen föryngras. Det skapar ett naturligt
flöde av högkvalitativt virke som kan få fylla ett andra syfte, som
lekredskap. Samtidigt som skogens livsviktiga funktion säkrar ett
stabilt och pålitligt återbruk.
All lärk vi använder inhämtas inom 20 mils radie från sågverket
och fabriken där våra redskap tillverkas. Hela kedjan är givetvis
PEFC-certifierad.
På fabriken tar vana händer vid. Bokstavligt talat, då hela produktionen bygger på handtillverkning.
Vi är mycket måna om att bevara och ta tillvara på så mycket av
både virket i sig men även dess karaktär. Förädlingen anpassas beroende på hur en detalj kommer att användas. Delar där
barnen rör sig, kryper och klättrar har en jämnare och mer bearbetad yta. Andra delar låter vi behålla så mycket av dess struktur som möjligt.
Trä har unika kvaliteter och taktila värden som ger ett högt
lekvärde. Vi är stolta över att kunna behålla så mycket av detta
som möjligt i våra redskap!

LÅT ER INSPIRERAS!
Vi hoppas att vi lyckats förmedla hur vi ser på vikten av karaktär
och atmosfär för en lyckad lekmiljö. Ett framtida smultronställe.
Hos Stiliom får du den nära kontakten och tryggheten med en
svensk part som tar tillvara på dina intressen samt förstår hur vår
marknad fungerar. Vi är även djupt involverade i olika arbeten
och samarbeten kring risk, lekvärde, säkerhet och inkludering.
Både tillsammans med våra leverantörer och på var sin front.
Det finns mycket mer inspiration att hämta, både på vår och våra
leverantörers webbplatser. Där finns detaljerad information kring
produkter, referenser från både Sverige och resten av världen,
material-, kvalitets- och hållbarhetsinformation men också hur vi
ser på allmänna frågor kring lek och inkludering.
I vårt sortiment finns över 500 unika produkter att välja mellan.
Om inte det räcker till har vi och vår leverantör skapat prisvinnande specialprojekt runt hela världen. Så nog finns det att välja
bland om man vill berika sin miljö med hjälp av våra redskap.
Inget är för stort, inget är för smått och ingen fråga är för liten!
Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med något, oavsett om det gäller våra produkter eller om du behöver hjälp med
konsultation.
Allt gott!
Johan, Malin, Daniel och Mattias
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