
EX111
Atox

Udskrevet 2019-09-20

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

Atox er et legemiljø med mange muligheder
Atox er en af de populære ét-tårns modeller i Explore-verdenen, fordi
den kan rumme en større aldersgruppe. Trappen med de skridsikre
gulve gør det muligt for børn allerede fra toårsalderen at komme
sikkert op i tårnet, hvor en sjov tur ned ad rutsjebanen venter. I tårnet
er der også adgang til udkigstønden, hvor den bevægelige kikkert kan
være genstand for rollelege – også over større afstande.

Et feltkøkken skaber rammen om rollelege
Atox er en model med en gulvhøjde på 90 cm. Legesystemet er
designet med et tag, der giver børnene følelsen af en hytte og
legehus. Taget dækker for vind og vejr og giver skygge for solen. På
grundplan finder du Atox’s køkken, hvor der er lagt op til rollelege med
imaginære gryder, potter og pander. Hvad skal vi bage? Og hvornår
skal vi spise?

LEDON Explore sikrer dig en kvalitets legeplads

Designet sammen med børn, således at vi sikrer den højeste
legeværdi.

Udviklet i vedligeholdelsesfrie materialer og naturlige farver.

100 % dansk produktion

Korte leveringstider

Vi kan stå for alt: fra gratis indretningsforslag til byggetilladelser,
faldunderlag og montage.

SpecifikationerSpecifikationer

Bestillingsnummer
EX111
Bestillingsnummer
EX111

Produktmål (LxBxH)
301 x 321 x 269 cm
Produktmål (LxBxH)
301 x 321 x 269 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
571 x 539 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
571 x 539 cm

Maksimal faldhøjde
100 cm
Maksimal faldhøjde
100 cm

Aldersanbefaling
Fra 2 år
Aldersanbefaling
Fra 2 år

Vejledende montagetid
2 personer 6 timer
Vejledende montagetid
2 personer 6 timer

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/ex111/
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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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