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NYTT MILJØVENNLIG FALLUNDERLAG  

1 0 0 %  R E N  KO R K  F R A  N AT U R E N  
Corkeen Play Original er et nytt miljøvennlig fallunderlag for lekeplasser, 
skolegårder, parker og gangveier. Corkeen er basert på ren kork fra naturen,  
et 100% naturlig materiale fra den portugisiske korkeiken. Kork er et veldig lett 
materiale og kan legges på overflater der vekten er avgjørende. Fallunderlaget  
er slitesterkt med veldig gode drenerende egenskaper. Med Corkeen fallunderlag 
blir lekeplassen brukervennlig også for rullestoler. Hovedimportør for Corkeen 
Play Original i Norge er Sandvik Play AS         www.sandvikkplay.no 



C O R K E E N  P L AY  O R I G I N A L  

• Corkeen Play Original er et nytt miljøvennlig fallunderlag

• Basert på 100% ren kork rett fra barken på de portugisiske korkeikene.

• Corkeen Play Original er bygget opp av to korklag, et fleksibelt beselag og et 
topplag.

• Corkeen Play Original har en godkjent fallhøyde på 2,8 meter

• Fallunderlaget Corkeen Play Original har veldig gode drenerende egenskaper.

• Kork er også et veldig lett materiale, og kan derfor legges på overflater der vekt er 
en viktig faktor.

• Andre fordeler med kork er at den er nesten helt luktfri og overflaten blir ikke så 
varm som andre fallunderlag, selv på varme dager.

• Fra et miljømessig synspunkt er kork et mirakelmateriale, et av planetens mest 
bærekraftige materialer.

• Eikeskogene har et veldig høyt karbondioksidopptak. CO2 lagring på -73.342 kg 
CO2 per tonn kork.

• Anvendelsesområde; Lekeplasser, Skolegårder, Multisport, Parker, Gangveier etc.



I M P O N E R E N D E  E G E N S K A P E R  

Corkeen Play Original er bygget opp av to korklag, et baselag og et topplag. Corkeen 
har etter en HIC test, gjennomført av Labosport i 2019, godkjent fallhøyde på 2,8 
meter. Fallunderlaget har også veldig gode drenerende egenskaper. En imponerende 
måling viser en vanngjennomtrengning på 72 000 mm/h. Kravet i EN 12616 er 150 
mm/h. Korken er også nesten helt luktfri, og på varme dager med mye sol blir den 
heller ikke så varm som andre fallunderlag. Kork er kanskje et av planetens mest 
bærekraftige materialer. 

B R A N D  M A S T E R  
Det har lenge vært etterspurt  
et miljøvennlig fallunderlag.  
Sandvik Play har derfor vært på 
utkikk etter et fallunderlag som 
kan supplere de produktene vi 
allerede leverer. Når vi kom over 
det miljøvennlige kork baserte 
fallunderlaget Corkeen var vi 
ikke i tvil. Dette var produktet vi 
alle hadde ventet på.  

Sandvik Play er nå Brand Master for det nye miljøvennlige fallunderlaget Corkeen 
Play Original i Norge. Vi tror at Corkeen vil bli godt mottatt og knytter nå til oss 
forhandlere i hele landet. Vi bygger også opp flere team og ansetter i disse dager 
flere montører som vil bli sertifiserte Corkeen leggere. 



M I L J Ø V E N N L I G  FA L L U N D E R L A G  

Corkeen Play Original kommer fra eiketrærne i Protugal. Det miljøvennlige 
fallunderlagene produseres av det som er til overs fra den tradisjonelle vinkork 
produksjonen. På denne måten reduseres avfall og svinn i korkproduksjonen. 
Corkeen Play er et miljøvennlig fallunderlag godt egnet for lekeplasser, 
skolegårder, parker og gangveier etc. Corkeen Play er den typen underlag vi 
ønsker at barn skal leke på. 



E T  A L L S I D I G  P R O D U K T  
Kork  er et allsidig produkt fra Portugal. Korken vi bruker kommer fra de 
portugisiske korkeikene. Vi bruker den ytre barken på korktreet. Kork er et av 
verdens mest allsidige materialer og brukes til uendelig mange forskjellige 
produkter, fra de tradisjonelle vinkorkene som alle kjenner, til det mest innovative 
og uventede som f.eks. i romfartsindustrien, som råstoff i isolering, til gulv og til 
moteindustri, design og helse. Kanskje et av verdens mest allsidige materialer. 

V I K T I G  F O R  Ø KO SYS T E M E T   

Det tar et eiketre 25 år før det kan barkes for første gang, og det er først fra den 
tredje barkingen (etter 43 år) at korken, kjent som «amadia», har den høye 
kvalitetsstandarden som kreves.  Barken på eiketrærne fjernes hvert niende år, helt 
uten å skade treet, og barken vokser alltid ut igjen. Korken høstes alltid mellom 
mai og august, når treet er i sin mest aktive vekstfase og det er lettere å barke det 
uten å skade det. Korkeiken er det eneste treet der barken hele tiden vokser ut 
igjen. Rundt korkeiken lever det også et unikt biologisk mangfold, og korkeiker er 
med på fange opp store mengder karbondioksid. Opptaket av karbondioksid øker 
faktisk når en barker trærne. Barkingen er altså sunt for disse trærne og miljøet. I 
løpet av levetiden for treet, som i gjennomsnitt er 200 år, kan korkeiken bli barket 
17 ganger. Det er viktig å ta vare på de store eikeskogene i Portugal, et av det 
viktigste økosystemene i verden. Kork er rent mirakelmateriale fra et miljømessig 
synspunkt, og dermed et perfekt fallunderlag godt egnet for lekeplasser, 
skolegårder, parker og gangveier. 



KO R K E R E T M I R A K E L M AT E R I  A L E  

Fra et miljømessig synspunkt er kork et mirakelmateriale. Barking av eikeskogene i 
Portugal bidrar til et negativt karbonavtrykk. Karbonbinding i eikeskogene knyttet til 
korkproduksjon er -73.342 kg CO2 per tonn kork. (PWC studie)


F Ø R S T E  I N S TA L L A S J O N  AV  C O R K E E N  

Vi har til nå lagt kork på tre lekeplasser i Bergen. Liatun Borettslag like utenfor 
Bergen har vi nylig oppgradert tre lekeplasser. Alle med nedfelte trampoliner, 
rutsjebaner, lekeapparater, sandkasser, lekehus og fallunderlaget. Den andre 
er Bergen Kommune sin barnehage på Gyldenpris, og tredje lekeplassen på 
Klosteret, Corps de Garde. Straks også ytterst på Nordens. En lekeplass for 
Bergen Kommune. 

Sandvik Play AS Damsgårdsveien 217 5160 Laksevåg  
tlf. 405 300 30  Epost: salg@sandvikplay.no   www.sandvikkplay.no




