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PE
Vores plader af 
polyethylen kan 
ikke splintre, og 
alle samlinger 
er lavet uden 
sprækker. Fingre 
kan således ikke 
komme i klemme 
- dette gælder 
også for tøj og 
snore i tøjet.  

Tankstander

Masser af kvalitet
•	Fremstillet	af	miljøvenligt	polyethylen	(PE)
•	Polyethylen	splintrer	og	revner	ikke
•	Vedligeholdelsesfrie	materialer
•	Bliver	ikke	brandvarm	i	solen
•	Drejeskive	på	begge	sider

Masser af legeværdi
•	 Plads	til	flere	børn
•	Ideel	til	indendørsbrug
•	Stimulerer	de	sociale	kompetencer
•	Mulighed	for	at	træne	talkombinationer	
•	En	sikker	favorit	på	legepladsen

- Kør med dine venner til tanken og få fyldt op...
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Produktmål
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Type 303010
Mål i cm:  L 73 x B 43 x H 106
Arealbehov:  420 x 380 cm
Aldersgruppe:  Fra 2  år

4 1 H2 L73xB43 x H1061



Indlæring
Med mulighed for at justere både antal 
liter og kroner. På den måde kan børn-
ene øve tallene med hinanden eller med 
en voksen.
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Forside

Bagside

Indendørs
Ledons tankstander er ideel til indendørs brug. 
Hvad end det er i institutioner, boligforeninger 
eller parker mv. 



Sikker legeplads af høj kvalitet... 

10 års garanti
på materialer og produktionsfejl.

5 års garanti mod væsentlig 

nedfalmning af kunststoffarver.
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Samtlige kanter er afrundede. Dette gælder for 

alle Ledons produkter, både træ og PE produk-

ter. 

Alle møtrikker og boltender er afskærmet med 

møtrikskjulere, der beskytter børnene mod 

skarpe kanter. 

Alle møtrikskjulere, fodhvilere etc. er fremstillet 

i slagfast nylon. Nylonen kan tåle et temperatur-

udsving fra -40˚C til + 110˚C.

Alle tov er fremstillet af taifuntov med 6 

slåninger med hver 8 ståltråde, i alt 48 ståltråde 

som sikrer med hærværk. Tovet har en brud-

styrke på 4500 kg.

PAK test

Alle kunststoffer er testet fri for tungmetaller 

af TÜV.

Produktet er kontrolleret og godkendt efter de 

sidste nye normer i den europæiske standard 

EN 1176 af TÜV. 

Alle Ledons plader er fremstillet af miljøvenlig 

polyethylen (PE). Fordele: Ingen vedligeholdelse 

- giftfrit materiale - 100 % genanvendelig - ridser 

og skrammer nedsætter ikke produktets styrke 

eller levetid. 

Pladerne er UV stabiliserede og der gives 5 års 

garanti mod væsentlig nedfalmning. 

10 års garanti på materialer- og produktionsfejl.

Pladerne kan ikke splintre, og alle samlinger er 

lavet uden sprækker. Fingre kan således ikke 

blive revet eller komme i klemme – det samme 

gælder for tøj og snore i tøj. 


