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

Legesystem med indbygget legehus
Rios er en af de modeller i Explore, som har indbygget legehus på
første etage. Legehuset er et af legepladsens traditionelle
legeredskaber, og når det inkluderes i legesystemet, giver det
børnene mulighed for at bruge det som udkigspost udover
legepladsen. Med indbygget bord og bænke er det også muligt at
nyde madpakken eller lege købmand.

En rutsjetur med udvikling
Rutsjebanen er en af legepladsens favoritter, for den er ikke bare sjov
og kilder i maven, den er også med til at stimulere børnenes udvikling.
Når børn rutsjer, træner de nemlig både grovmotorikken og balancen.
Samtidig bliver de fortrolige med tyngdekraften og lærer at bedømme
afstand og fart.

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
EX112
Bestillingsnummer
EX112

Produktmål (LxBxH)
451 x 306 x 249 cm
Produktmål (LxBxH)
451 x 306 x 249 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
750 x 543 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
750 x 543 cm

Maksimal faldhøjde
100 cm
Maksimal faldhøjde
100 cm

Aldersanbefaling
Fra 2 år
Aldersanbefaling
Fra 2 år

Vejledende montagetid
2 personer 9 timer
Vejledende montagetid
2 personer 9 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/ex112/

 
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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