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

Virok er et legesystem for alle
Virok er et af de legesystemer, som kan rumme en meget bred
aldersgruppe. Med legesystemets opbygning i zoner kan det håndtere
mange børn trods det begrænsede arealbehov på ca. 10 x 10 meter. I
Virok får du mange af Explore-verdenens legeaktiviteter, blandt andet
køkkenet og komfuret, som lægger op til rollelege. Derudover rummer
Virok legesystemet også den gyngende junglehytte, hængebroer samt
kryds og bolle-spillet, for ikke at glemme de to rutsjebaner. Selvom der
er fart over feltet i legesystemet, er det stadig sikkert. Alle gulve er
nemlig designet med en specialudviklet cubit-grain overflade, som
giver et skridsikkert gulv.

Kryds og bolle er populært på legepladsen
Kryds og bolle har i mange år været et populært spil blandt børn og er
faktisk et af verdens mest spillede. Nu er spillet kommet med ud på
legepladsen i Virok legesystemet. Nederst på legepanelet finder du
pointscoren: hvem vinder først fem spil? Brikkerne er designet med
afrundede sider, så de er rare at holde ved.

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
EX365
Bestillingsnummer
EX365

Produktmål (LxBxH)
828 x 661 x 391 cm
Produktmål (LxBxH)
828 x 661 x 391 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
1071 x 961 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
1071 x 961 cm

Maksimal faldhøjde
140 cm
Maksimal faldhøjde
140 cm

Aldersanbefaling
Fra 2 år
Aldersanbefaling
Fra 2 år

Vejledende montagetid
2 personer 18 timer
Vejledende montagetid
2 personer 18 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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https://www.ledon.dk/produkt/ex365/

 
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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