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

Et allround legesystem til en bred aldersgruppe
Kila legesystemet kan rumme en bred aldersgruppe. De mindste helt
ned til toårsalderen kan være med ved jorden, hvor skattekisten og
diamantpanelet sætter legen i gang med bevægelige diamanter og
nøglen til skattekisten.

Legeområde for de mindste
Kila har også et legeområde for de mindste børn. Med den lave
introhøjde på 40 cm er det muligt for dem at få adgang til systemet. På
højre side indbyder det store vindue til at betragte verden og til social
leg, mens du på øverste trin, som har en gulvhøjde på 90 cm, finder
legesystemets udkigstønde. Den bevægelige kikkert stimulerer
motorikken og inspirerer til rollelege – også over større afstande. Er
du modig, kan en balancetur over junglebroen give adgang til resten
af legesystemet. Her finder du blandt andet den gennemsigtige
kuppel, hvor verden kan betragtes i et helt nyt perspektiv. Eller du kan
tage en susende tur ned ad rutsjebanen og blive fortrolig med
tyngdekraften.

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
EX255
Bestillingsnummer
EX255

Produktmål (LxBxH)
638 x 203 x 391 cm
Produktmål (LxBxH)
638 x 203 x 391 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
886 x 493 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
886 x 493 cm

Maksimal faldhøjde
140 cm
Maksimal faldhøjde
140 cm

Aldersanbefaling
Fra 2 år
Aldersanbefaling
Fra 2 år

Vejledende montagetid
2 personer 8 timer
Vejledende montagetid
2 personer 8 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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