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Den innovative bænk 

Kreativiteten får frit løb med en playSea, der ikke bare er en 
skulptur, men et kunstværk med et væld af muligheder. play-
Sea er en anderledes og innovativ bænk med fokus på design 
og kvalitet. playSea er, med sit specielle design, udformet til 
at skabe inspiration, fysisk udfoldelse og rum for reflektion. 
playSeas udformning muliggør, at der kan sidde eller ligge 
mange personer samtidig uden at de forstyrrer hinanden.

Den er slidstærk, og kan derfor holde til både vind og vejr 
uden at miste form og farve



”Vores playSea er en kreativitetsbænk, og 
skal give beboerne anderledes tanker. Den 
sender et signal om, at her er man kreativ,” 

Hans Møller
Direktør / Director

INCUBA Science Park 



En kreativ oase

En ændring af omgivelser medfører ofte en ændring i 
vores tankemønstre, og af og til kan det være den lille 
forskel i miljøet, der får ideerne til at blomstre. playSea 
er en lille oase, der indbyder til dialog, aktivitet og reflek-
sion. playSea rummer et væld af muligheder, og har ikke 
én fastlagt funktion. Et element, der spiller sammen med 
omgivelserne, og sætte brugerens fantasi og kreativitet 
i spil.

En playSea kan placeres i byrum, parker, institutioner 
eller virksomhedsdomiciler. En playSea skaber et 
anderledes sted, hvor der kan kobles af fra hverdagen og 
hvor unge som gamle  kan mødes og udfolde sig. 





 

”Der udvikler sig mange lege 

på den, fordi playSea udfor-

drer børnenes fantasi.” 

Søren Skogstad
Institutionsleder, KBH

D.I.I. Dronning Louise

Fakta om playSea

playSea måler 2,20 x 2,20 meter og er 0,60 meter på sit 
højeste punkt. En playSea har intet krav til faldunderlag.  
Den produceres i glasfiber eller beton, er yderst slidstærk 
og kræver et minimum af vedligeholdelse. I glasfiber kan 
playSea fåes i alle regnbuens farver. playSea kan specialpro-
duceres efter ønske, og kan eksempelvis leveres i pels eller 
skind, hvis du har et særligt domicil, den skal passe ind i. 
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