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Konceptpark
Generation Pep

En park för alla



Indelat i 6 olika aktivitetszoner:

1. Omnistadium

2. Klätterutmaning

3. Lekplats för alla

4. Återhämtningszon

5. Sporthäng för alla

6. Ninjapark



UTRUSTNING



Område 1



Omnistadium
Området innehåller omnistadium som är en underhållsfri multiarena 
med obegränsade möjligheter. Här kan man skapa en mötesplats där det 
finns något för alla. Multibanan blir ofta ett landmärke och en 
samlingspunkt där barn, ungdomar och vuxna kan spela, leka och 
umgås tillsammans. Omnistadium är en perfekt spontanidrottsplats för 
spontanidrott. Omnistadium är även tillgänglighetsanpassad på så vis 
att öppningarna är stora nog för även rullstolsburna att komma in och 
vara med i aktiviteterna. 



Område 2



Klätterutmaning
Området klätterutmaning är en blandning av klätterhinder i olika 
svårighetsgrader. Här finns bland annat klätterställningar som är 
utvecklade i samarbete med proffessionella utövare av parkour och 
boulder rocks som ger en varierad klättring. Tillsammans med 
klättervägg loop och tressbould erbjuder denna ytan kul och varierad 
klättring för alla åldrar. 

Oavsett om du är van eller mindre van utövare går det att hitta en 
utmaning i denna yta.



Område 3



Lekplats för alla
Denna lekplatsyta erbjuder lek för alla. Då flera av produkterna är 
tillgänglighetsanpassade ligger ett stort fokus på att alla ska ha 
möjlighet att vara med i leken oavsett funktionshinder. I ytan finns alla 
möjligheter till rollekar där barnen får verktygen till att använda sin 
fantasi och utveckla sin sociala förmåga. 

Det finns lekställningar avsedda för de yngre barnens lekaktiviteter och 
som är utformade med strategiska plattformar och rörelsevägar som 
tillåter dem att på ett smidigt och ändå lekfullt sätt kunna ta sig runt och 
deltaga i lekandet. 

Till de äldre barnen finns även utmaningar i form av klätternät gigantis. 
Där kan klättersugna barn och ungdomar välja att anta utmaningen att 
nå toppen genom att klättra hela vägen upp på antingen insidan eller 
utsidan av nätet. Oavsett väg är belöningen en fantastisk utsikt.



Område 4



Återhämtningszon
Med all aktivitet och lek som temaparken erbjuder är det viktigt att 
även ha tillgång till vila och återhämtning. I denna yta erbjuder vi bland 
annat våra underhållsfria utemöbler från vårt varumärke mobilis design. 
Med en synbar kvalitet och funktionell design på utemöblerna blir 
denna ytan en välkommen plats när det är dags för vila mellan aktivitet 
och lek. Tillsammans med vårt tillgänglighetsanpassade bänkbord finns 
det även plats för det stora sällskapet. Detta bord har en längre 
bordsskiva på ena kortsidan för att öka tillgängligheten och ge plats för 
en rullstol.



Område 5



Sporthäng för alla
Området sporthäng för alla ger med sin öppna och lättillgängliga design 
möjligheten till barn, ungdomar och vuxna att aktivera sig i idrotter 
som fotboll, basket, bordtennis eller liknande. Med den specifika 
utformningen i insideout ges möjlighet att kombinera aktiviteterna i 
olika riktningar samtidigt som de går att utföra på helplan. Samtidigt 
finns det även tydliga avgränsningar och skydd jämtemot andra 
produkter eller byggnader. Då modulerna i insideout inte är högre än 78 
cm fungerar de även utmärkt som sittyta för de som inte aktivt vill vara 
med i aktiviteterna. 



Område 6



Ninjapark
Ninjaparken är en spännande och nyskapande hinderbana för Ninja-
och OCR-träning. Parken är hållbar, prisvärd och nästan helt 
underhållsfri och uppfyller dessutom säkerhetskraven för lekredskap, 
EN 1176, vilket gör att den passar utmärkt på en skolgård eller lekplats. 
Ninjaparken ger inspiration och träningsglädje till både löpare, crossfit-
entusiaster, de som gillar funktionella övningar, parkour och 
konditionsträning. OCR-banan passar både nybörjare och de som redan 
är fullfjädrade Ninja Warriors och är ett utmärkt val för park- och 
stadsmiljö. Användarna får här utlopp för sin energi genom att springa, 
klättra, hänga, balansera, gunga och hoppa. Ninjaparken består av 
endast hållbara material med lång livslängd som stål, trä och plast 
tillverkade av 100 % återvinningsbart material. Hinderparken ger en 
känsla av modernitet till den omgivande miljön och kan enkelt byggas 
ut samt anpassas med olika moduler och färgval enligt önskemål.



Slutord
Tress arbetar aktivt för att kunna inspirera barn, ungdomar 
och vuxna till ett mer aktivt och hälsosamt liv. Vi anser att 
aktivitet och rörelse ska vara till för alla och vill ta vårt 
ansvar för att bidra till detta. Vår vision är att utveckla och 
sälja produkter som främjar en rörelsekultur där glädje, 
gemenskap, upplevelser och hälsa ska vara i fokus. Detta ser 
vi som en ständigt pågående process där vi målmedvetet 
arbetar med kreativa processer och nätverkande. Att erbjuda 
inspirerande produkter och lösningar till sport, idrott, lek 
och aktivitet tror vi kan leda till större motivation, fler 
timmar i rörelse och generellt en bättre folkhälsa. Vårt 
arbete med att göra skillnad i vardagen för människor med 
olika behov och förutsättningar kommer på så vis alltid att 
fortsätta. 



SKATEPARK
PUMPTRACK
HINDERBANA
SPONTANIDROTTSANLÄGGNING

PEP PARK
En Pep Park kan bland annat vara en skatepark, ett pumptrack, en hinderbana 
eller en spontanidrottsanläggning. Bläddra vidare och läs mer om olika typer av 
Pep Parker.
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SKATEPARK

PEP PARK ”SKATEPARK”
I en skatepark kan man ha kul med allt på hjul. Här åker man skateboard, kick-
bike, inlines och bmx. Skateparken är en mötesplats för alla. Det är en unik plats 

det klasser upp till 60 år. En unik skatepark kan locka åkare från hela Sverige och 
kan också hålla tävlingsarrangemang på nationell och internationell nivå.

Kontakta oss gärna på Carlark Arkitektbyrå:
carl.loften@carlark.se
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PUMPTRACK

PEP PARK ”PUMPTRACK”
Under de senaste 5 åren har efterfrågan på pumptracks ökat. Den slingriga 
asfaltsbanan med toppar, dalar och kurvor är populär för framförallt de yngre 
utövarna. Banan är främst populär bland cyklister men allt som rullar funkar! Mer 
avancerade pumptracks kan hålla event för tävlingar. Det är en anläggning som 
lockar nybörjare som aldrig provat något liknande.

Kontakta oss gärna på Carlark Arkitektbyrå:
carl.loften@carlark.se
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HINDERBANA

PEP PARK ”HINDERBANA”
En hinderbana går att utforma på en rad olika sätt. Ninja Warrior är en form av 

hinderbana som kommer från stadsmiljöernas naturliga element. Det går att ut-
forma hinderbanor för tävlingar, för spontanidrott eller för de yngsta i en lekpark. 
Hinderbanorna är en blandning av träning, klättring, akrobatik och upplevelse.

Kontakta oss gärna på Carlark Arkitektbyrå:
carl.loften@carlark.se
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SPONTANIDROTTSANLÄGGNING

PEP PARK ”SPONTANIDROTTSANLÄGGNING”
En skatepark, ett pumptrack och en hinderbana kan med stor framgång sam-
verka på samma plats. En sådan anläggning blir en stor mötesplats för barn och 
ungdomar att växa upp i. En spontanidrottsanläggning går att fylla med utom-
husgym, klätterstenar, lekutrustning, pingisbord med mera. Hit kan hela familjen 
komma och ha kul under lång tid.

Kontakta oss gärna på Carlark Arkitektbyrå:
carl.loften@carlark.se
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