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

LEDON tilbyder flere aktivitetsrum, som kan designes med forskellige
sideplader. Aktivitetsrummene er gode til at skabe zoner og
afskærme, således at mindre rum dannes. De mindre aktivitetspaneler
som fx Elo og Guo er gode til at inspirere til lege i sandkassen – fx
køkkenpanelet, hvor rollelege er særligt populære. Rollelegene er
vigtige for børns udvikling, for når børn leger i ”roller”, arbejder de med
at forstå omverdenen. Det er også igennem rollelegen, at børn lærer
sociale spilleregler, at indgå kompromiser og løse konflikter.

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
EX006
Bestillingsnummer
EX006

Produktmål (LxBxH)
194 x 94 x 92 cm
Produktmål (LxBxH)
194 x 94 x 92 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
494 x 394 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
494 x 394 cm

Maksimal faldhøjde
0 cm
Maksimal faldhøjde
0 cm

Aldersanbefaling
Fra 2 år
Aldersanbefaling
Fra 2 år

Vejledende montagetid
1 person 1 time
Vejledende montagetid
1 person 1 time

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/ex006/

 
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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