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

To-tårns legesystem udfordrer grovmotorikken
Kepal er en af Explore-verdenens to-tårns legesystemer.
Legesystemet indeholder blandt andet den specialudviklede netsluse,
som kan udfordre på både den indvendige og den udvendige side. For
at komme over i det andet tårn skal der klatres over netbroen, men
hold godt fast, for netbroen er udfordrende for balance og
koordinering.

Diamantpanel og grottepanel
Diamantpanelet og grottepanelet er placeret i jordhøjde, så der også
er aktiviteter for de yngste. Diamantpanelet gemmer på skjulte skatte;
hvor er de to diamanter gemt? Panelet opfordrer især til kig-og-find
lege, mens finmotorik, kreative og kognitive evner styrkes. Ved
grottepanelet kan børnene kravle igennem gummilamellerne, hvilket
udvikler deres forståelse af rum.

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
EX235
Bestillingsnummer
EX235

Produktmål (LxBxH)
499 x 332 x 391 cm
Produktmål (LxBxH)
499 x 332 x 391 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
783 x 672 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
783 x 672 cm

Maksimal faldhøjde
225 cm
Maksimal faldhøjde
225 cm

Aldersanbefaling
Fra 4 år
Aldersanbefaling
Fra 4 år

Vejledende montagetid
2 personer 10 timer
Vejledende montagetid
2 personer 10 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/ex235/

 
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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EX235
Kepal

Målstok 1:100 (når der printes i 100%)
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