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

Sia er din prisbevidste model i LEDON Explore
I Explore-verdenen finder du legeredskaber til ethvert behov. Sia er
den mindste model i Explore-serien, men der er stadig plads til
udfordringer og sjov. Den lille rebstige fører op til tårnet, som har en
gulvhøjde på 90 cm, og herfra kan man spejde udover legepladsen
eller suse ned ad rutsjebanen. Nedenunder finder du den lille hule,
hvor diamantpanelet giver anledning til lege, som blandt andet
stimulerer finmotorikken.

Sia er et pladsbesparende legesystem
Med det trekantede gulv egner Sia-modellen sig til arealer, hvor
pladsen er beskeden. Sia kræver et areal på 6,2 x 4,2 meter.
Faldhøjden er 90 cm, og det betyder, at systemet gerne må stå på
græs. Det er dog ikke altid at anbefale, da græsset hurtigt kan blive
slidt og jorden for hård til at fungere hensigtsmæssigt som
faldunderlag. Systemet egner sig til børn fra ca. treårsalderen, og med
det skridsikre gulv står selv de mindste fødder fast.

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
EX100
Bestillingsnummer
EX100

Produktmål (LxBxH)
279 x 120 x 181 cm
Produktmål (LxBxH)
279 x 120 x 181 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
529 x 421 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
529 x 421 cm

Maksimal faldhøjde
100 cm
Maksimal faldhøjde
100 cm

Aldersanbefaling
Fra 3 år
Aldersanbefaling
Fra 3 år

Vejledende montagetid
2 personer 4 timer
Vejledende montagetid
2 personer 4 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
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Produktion / administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

 
Salg / marketing / produktudvikling:
Nordkajen 21, DK-6000 Kolding
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0 1 2 3 4 5 m

0

1

2

3

4

m

0

1

m

Klik her for at se mere om produktet på vores hjemmeside: 
https://www.ledon.dk/produkt/ex100/

 
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

https://www.ledon.dk/produkt/ex100/
https://www.ledon.dk/produkt/ex100/
https://www.ledon.dk/produkt/ex100/

