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Om Grønagergård Savværk A/S
Grønagergård Savværk A/S, der i dag breder sig over et areal på et par hektar og er arbejdsplads 
for 40 medarbejdere, startede i det små, da Jan Kristensen i 1987 købte en enkelt sav og begynd-
te at save lidt træ for sine naboer.
Den tømreruddannede savværksejer byggede sin første hal et par år efter og har i dag omkring 
5000 m² under tag.
Grønagergård Savværk A/S producerer brædder, lægter og stolper af dansk træ i forskellige træ-
sorter.
”En træstamme er ligesom en gris:  Den har to mørbrad, som bliver anvendt til bl.a. terrasse-
brædder, beklædning, bygningstømmer, hestebokse og havemøbler. Resten bliver brugt til paller 
og træemballage.” - Citat Jan Kristensen.
Træet afsættes til institutioner og industrien, og tæt på en tredjedel af produktionen sælges til 
private, som havemøbler, plantekasser, højbede, saml-selv kompostbeholdere, legehuse, sheltere 
og jagttårne, der bliver lavet i savværkets snedkeri.
Savværket løser mange specialopgaver. For eksempel har Grønagergård Savværk A/S leveret træ 
til: 
- inventaret i tøjbutikkerne i kæden Jack & Jones
- al træ til plankestier, gangbroer og fugletårne i Lille Vildmose
- brædder til den nye træksti ved Gudenåen
I savværkets høkerbutik sælges søm, skruer og beslag efter vægt - naturligvis til høkerpriser.
Grønagergård Savværk A/S havde 30 års jubilæum d. 30. juni 2017.
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Institutionsgodkendte produkter

Grønagergård savværk er stolte over at kunne tilbyde institutionsgodkendte (EN-certificeret)
legehuse og bordbænkesæt. 

Legehuse:

Legehusene er bygget af bæredygtigt dansk lærk -og douglastræ fra skovene omkring Silke-
borg. Derfor vil de altid blive lavet af FSC certificeret træ. Dette gør at træet er CO2 neutralt, da 
der som en del af certificeringen, vil blive genplantet mere skov, end der bliver brugt til pro-
duktionen af produktet. Derfor kan legehusene bestilles med god samvittighed i forhold til de 
miljø -og klimamæssige omkostninger.

Legehusene er lavet med shingels tagpap og bundstrøer af egetræ. Legehusene laves i to vari-
anter: Legehus med butiksvindue og legehus med butiksvindue samt terrasse. Derudover kan 
disse to varianter laves med butiksvindue i både højre og venstre side af legehuset.

Ved yderligere spørgsmål, kontakt savværket på enten: 86 87 54 14 eller send en mail på : 
info@groenagergaard.dk

Bordbænkesæt:

Ligesom vores legehuse er savværkets bordbænkesæt også lavet af det samme bæredygtige 
douglas -og lærketræ. Derfor får du som kunde et produkt i høj kvalitet, som samtidigt er lavet 
af CO2 neutralt træ.

Begge produkter har en EN1176-1:2017 certificering som medfører at de begge er godkendte 
til brug i institutioner og til offentligt brug.

Levering af produkter:

Leveringstid vil være efter aftale.

Vi tilbyder levering af både legehuse og bordbænkesæt til følgende priser:
• Jylland - 1.000,- / 1.250,-
• Fyn - 1.500,- / 1.875,-
• Sjælland - 2.000,- / 2.500,-
• Ved levering til ikke brofaste øer, kontakt savværket for pris.
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Legehuse og bordbænkesæt EN1176-1:2017
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Legehus med terrasse og butiksvindue
 (Varenr. 11251-T-H)

af høvlet lærk/douglas, 
med butiksvindue og bundstrøer af eg. 

Mål inkl. taget: L 205 x B 175 x H 185 cm
Pris: 17.200,- / 21.500,-

Legehus med butiksvindue
 (Varenr. 10968-T-H)

af høvlet lærk/douglas, 
med butiksvindue og terrasse og bund-

strøer af eg.
Mål inkl. taget: L 205 x B 175 x H185 cm

Pris: 15.600,- / 19.500,-

Legehus med terrasse og butiksvindue
 (Varenr. 11251-T-V)

af høvlet lærk/douglas, 
med butiksvindue og bundstrøer af eg. 

Mål inkl. taget: L 205 x B 175 x H 185 cm
Pris: 17.200,- / 21.500,-

Legehus med butiksvindue
 (Varenr. 10968-T-V)

af høvlet lærk/douglas, 
med butiksvindue og terrasse og bund-

strøer af eg.
Mål inkl. taget: L 205 x B 175 x H185 cm

Pris: 15.600,- / 19.500,-

Højresidet legehuse

Venstresidet legehuse



Legehuse og bordbænkesæt EN1176-1:2017
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Bordbænkesæt Grønagergård 
(Varenr. 10305)

Laves af lærk/douglas. Mål: B 170 x L 180 cm
Pris: 4.900,- /  6.125,-

Bordbænkesæt

Mere information omkring legehusene og bordbænkesæt kan findes på vores hjemmeside: www.Groenagergaard.dk



Institutionsgodkendte gynger

Som noget nyt vil Grønagergård Savværk, i fremtiden, kunne tilbyde et større sortiment af 
institutionsgodkendte gynger til brug i det offentlige. Disse gynger opfylder alle danske krav, i 
forhold til at kunne bruges børnehaver eller andre institutioner.

Gyngesæde

Dækgynge med kæde

Standard: 440x180 mm Pris: 339,20,- / 424,00,-
Large: 535x200 mm Pris: 586,72,- / 733,40,-
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Pris: 1.596,- / 1.995,-



Institutionsgodkendte gynger

Babygynge / Småbørnsgynge

Sort: Pris: 1.470,20,- / 1.837,75,-
3-farvet: Pris: 1225,20,- / 1531,50,-

Godkendte gyngeophæng

Pris: 243,90,- / 304,88,-
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Grønagergård Savværk A/S

Sminge Møllevej 20, 8883 Gjern
Tlf: 86 87 54 14

Mail: info@groenagergaard.dk
Hjemmeside: www.groenagergaard.dk

 
Certifikat:

EN1176-1:2017


