
BARN OCH LEKFULLT LÄRANDE

VI VISAR VÄGEN

B O L L



Forskning och utveckling är två begrepp som ligger 
nära de produkter vi levererar. Med BOLL® ligger  
fokus alltid på hur lek och motion inverkar  
positivt på inlärning och psykiskt välbefinnande. 
Det finns exempel på att tillgång till offentliga 
aktivitetsområden ökar deltagandet i idrott,  
speciellt för unga, som inte tidigare varit så 
aktiva.

Specialdesignade markeringar kan utmana och 
inspirera barn och unga till att träna koordina-
tion samt träna teamwork på ett oformellt vis. 
Samtidigt som barnen lär sig matematik och  
andra ämnen på ett lätt och lekfullt sätt. Med 
BOLL® på skolgården blir aktiv in lärning ännu 
roligare.

LEK OCH LÄRANDE – TVÅ SIDOR AV SAMMA SAK

Med BOLL främjar vi lekfullt lärande



BOLL®  är ett projekt som baserar sig på det danska 
HOPLA®-projektet, vilket består grundläggande av 
en stor idékatalog med massor av enkla lösningar 
och möjligheter. Lösningar med fokus på lek, 
rörelse och lärande. Konceptet är utvecklat med 
bakgrund till de senaste rönen inom området. 
De många standardprodukterna ger stora möj-
ligheter för att snabbt och lätt skapa lös ningar, 
som både uppmuntrar barnen och skapar trivsel i 
området. Allt till en rimlig kostnad. 

Konceptet ger plats för kreativitet och utveck-
ling. I samarbete med lärare och råd givare har 
det utvecklats och hittats speciallösningar till  
bl a spel, vilka tar lärandet ut till skolgården. 

Om du har särskilda önskemål på utformningen  
hjälper vi gärna till med specialdesignade lös-
ningar. Vi tar hand om hela processen från idé 
till färdig lösning. Kontakta oss för en inledande 
dialog – vårt kreativa team står redo med design-
hjälp och rådgivning. 

FÄRGER, LEK OCH RÖRELSE – DET KALLAR VI BOLL

1.  Med utgångspunkt 
från dina skisser,  
idéer eller projekt 
ger vi dig ett förslag.

2.  Vi tar fram en offert.

3.  Våra designers tar 
fram en skiss som du 
godkänner innan vi 
går vidare.

4.  Materialet produ-
ceras på vår egen 
fabrik.

5.  Applicering. Våra 
skickliga med-
arbetare slutför 
projektet på plats.

6.  Dags för lek, BOLL®



Cleanosol är idag Skandinaviens största aktör 
inom Vägmarkeringar. Vi har markerat vägen för 
trafikanter ända sedan 1948. Vi är kända för vårt 
nytänkande och har marknadens bästa produkt-
utveckling. Bra markering räddar liv.

Cleanosol har Nordens största och modernaste 
entreprenadflotta för vägmarkering. Vi marke-
rar vägar, flygfält, hamnar, parkeringar, bensin-
stationer, varuhus och byggmarknader. Ja, över-
allt där det finns trafik som behöver vägledas.

KREATIVA MÖJLIGHETER
Våra dekorativa markeringar öppnar upp en 
värld av möjligheter för den som vill använda sin 
kreativitet fullt ut. Med hög teknisk kompetens 
och stor precision i hantverket, ansvarar vi för 
det totala konceptet; från idé till applicering.

Dekorativa markeringar piggar upp trista ytor på 
innergårdar, skolor, lekplatser och offentliga  
utrymmen. Cleanosol har en mängd färger, 
beläggningar och ytmaterial som ger dig oanade 
möjligheter. Vi förverkligar din idé – oavsett hur 

vild och kreativ den är. Förvandla skolgården till 
en rolig lekplats eller branda parkeringen med 
företagets profil. Våra designers hjälper dig att 
göra asfalten till en levande miljö som gör ett 
starkt avtryck hos människor.

NY TEKNIK
Vi har i samarbete med både Tekniska forsk-
ningsenhet på Luleå Universitet och Fordons-
industrin tagit steget mot nya tekniska produk-
ter i form av Ledmarks som kan användas inom 
en rad områden samt Trafikräkning.

VÅRA KUNDER
Våra kunder finns främst inom Trafikverket, 
Kommuner och Entreprenörer. Men en stor del av 
våra tjänster och produkter tillhandahålls även 
fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, idrotts-
föreningar etc.

Cleanosol är miljöcertifierade enligt ISO 
14001:2000 kvalitetscertifierade enligt ISO 
9001:2000

CLEANOSOL VISAR VÄGEN

Distrikt Nord
Gamla Grycksbovägen 46
791 38 Falun
Telefon 023-70 57 70
falun@cleanosol.se

Distrikt Väst
Marieholmsgatan 36
415 02 Göteborg
Telefon 031-707 35 90
gothenburg@cleanosol.se

Huvudkontor
Marieholmsgatan 36, 
415 02 Göteborg
Telefon 031-707 35 90
info@cleanosol.se
www.cleanosol.com

Distrikt Stockholm
Smärgelvägen 1
142 50 Skogås
Telefon 08-760 89 70
stockholm@cleanosol.se

Distrikt Syd
Näsbyholmsvägen 4
291 35 Kristianstad
Telefon 044-21 54 60
Kristianstad@cleanosol.se


