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

Fen giver mange legeoplevelser på et begrænset
areal
Fen er én af de mindre modeller i LEDON Explore og derfor en
velegnet løsning til legepladser, hvor pladsen er begrænset. Tårnet er
indrettet, så det stimulerer børnenes motoriske, sproglige og sociale
udvikling. Rebstigen giver adgang til tårnets første etage i 90 cm
gulvhøjde, og herfra kan rutsjebanen give en kildrende fornemmelse i
maven. Systemet egner sig til børn fra ca. treårsalderen.

Et grundplan fyldt med overraskelser
På grundplan får børnene nok at se til. Her er legesystemets
skattekiste og talpanel placeret. Skattekisten stimulerer de sproglige
og finmotoriske kompetencer, når børnene skal undersøge, om
nøglen passer i skattekisten. Talpanelet med de store huller er med til
at udvikle børns talforståelse, og samtidig er det muligt at kravle
igennem hullerne. Inde bag de to sideplader finder du systemets hule,
hvor hemmeligheder og andre røverhistorier kan fortælles.

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
EX105
Bestillingsnummer
EX105

Produktmål (LxBxH)
293 x 148 x 181 cm
Produktmål (LxBxH)
293 x 148 x 181 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
543 x 441 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
543 x 441 cm

Maksimal faldhøjde
100 cm
Maksimal faldhøjde
100 cm

Aldersanbefaling
Fra 3 år
Aldersanbefaling
Fra 3 år

Vejledende montagetid
2 personer 5 timer
Vejledende montagetid
2 personer 5 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/ex105/

 
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 1:50 (når der printes i 100%)
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