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

Et ægte ridderborgunivers med pædagogiske
muligheder
Pelleas er et ægte ridderborgsunivers for børn i alle aldre. Pelleas er
fyldt med alderssvarende legeaktiviteter på alle niveauer. De tre tårne
byder på opgaver for hele kroppen, blandt andet for grovmotorikken,
som kommer på prøve i de gyngende og skrå hængebroer og
netsluser. De mange bevægelige dele fx ved skattekisten stimulerer
både finmotorikken, men er også et element til fantasien og rollelegen,
hvor børn bl.a. lærer de første sociale spilleregler, afprøve grænser og
lærer at løse konflikter. Derudover byder Pelleas legesystemet også
på det gyngende fængsel, flere forskellige legepaneler ved jorden,
udkigstønden med den bevægelige kikkert, rutsjebanen og meget
mere.

Udfordringer for børn i alle aldre
De mindste børn kan komme op i legesystemet ved tårnet med det
ekstra lave trin. Med en gulvhøjde på kun 40 cm kan også de mindste
børn komme op. De større børn kan tage turen gennem en
udfordrende klatretur i netslusen. Klatreturen kræver mange
krydsbevægelser mellem arme og ben, det er med til at stimulere
samarbejdet mellem de to hjernehalvdele, som blandt andet styrker
indlæringsevnen, fx når børn kan lære at læse og skrive.

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
LC355
Bestillingsnummer
LC355

Produktmål (LxBxH)
791 x 449 x 498 cm
Produktmål (LxBxH)
791 x 449 x 498 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
1151 x 737 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
1151 x 737 cm

Maksimal faldhøjde
187 cm
Maksimal faldhøjde
187 cm

Aldersanbefaling
Fra 2 år
Aldersanbefaling
Fra 2 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/lc355/

 
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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