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Klik her for at se en 360° animation af
produktet på vores hjemmeside ...

Lancelot er din LEDON Castle basismodel
I vores Castle-serie finder du legeredskaber til ethvert behov.
Lancelot-modellen er en basismodel, hvor der er plads til både
udfordringer og sjov. Den lille rebstige fører op til tårnet, som har en
gulvhøjde på 90 cm, hvorfra man kan suse ned ad rutsjebanen.
Tagets gennemsigtige ruder aftegner farvede mønstre på gulvet og
jorden, som kan inspirere til enten ’Jorden er giftig’, hinkerude-leg eller
en danseoptræden.

Lancelot egner sig til det lille areal
Med imiterede kampesten, fakler og rå brædder har vi skabt den
komplette illusion om at være på en ægte ridderborg. Under gulvet
finder du diamant panelet hvor diamanter kan gemmes og findes,
mens finmotorikken, kreativiteten og kognitive evner styrkes. Lancelot
egner sig til legepladser, hvor pladsen er beskeden, Lancelot
modellen kræver et areal på 6,2 x 4,2 meter.

LEDON Castle sikrer dig en kvalitets legeplads

Designet i samarbejde med børn for at sikre den højeste legeværdi.

Udviklet i vedligeholdelsesfrie materialer.

100 % dansk produktion.

Vi udarbejder gratis indretnignsforslag – så du kan se hvordan din
legeplads kan se ud.

FRI fragt og HURTIG leveringstid.

Hele Castle-serien er certificeret af TÜV SÜD efter den seneste
gældende standard EN1176.

SpecifikationerSpecifikationer

Bestillingsnummer
LC100
Bestillingsnummer
LC100

Produktmål (LxBxH)
297 x 166 x 448 cm
Produktmål (LxBxH)
297 x 166 x 448 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
621 x 419 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
621 x 419 cm

Maksimal faldhøjde
100 cm
Maksimal faldhøjde
100 cm

Aldersanbefaling
Fra 3 år
Aldersanbefaling
Fra 3 år

Hvorfor vælge LEDON:Hvorfor vælge LEDON:

Dansk produceret kvalitetDansk produceret kvalitet

Legeredskaber udviklet i samarbejde
med børn
Legeredskaber udviklet i samarbejde
med børn

Vedligeholdelsesfrie legepladserVedligeholdelsesfrie legepladser

Bæredygtige materialerBæredygtige materialer

Klik her for at se mere om produktet på vores hjemmeside: 
https://www.ledon.dk/produkt/lc100/

 
Telefon:74 82 65 65
info@ledon.dk, www.ledon.dk

 
Produktion / administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

 
Salg / marketing / produktudvikling:
Nordkajen 21, DK-6000 Kolding
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Målstok 1:100 (når der printes i 100%)
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