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På savannens vipper kan flere børn lege
sammen
På savannen i Explore-verdenen finder du flere forskellige vipper. Når
børn vipper, leger de med tyngdekraften og ligevægten samtidig med,
at de store muskelgrupper trænes. Det er ikke nemt at vippe alene, så
en vippetur kræver også, at samarbejdsevnerne kommer på prøve. På
den måde bliver vippeturen også en sjov og udviklende leg med
vennerne, hvor sociale og sproglige færdigheder kan udfordres. Du
finder både vipper til to, fire og flere børn, så der er garanti for, at alle
vildbasser får frit løb, uanset hvilken vippe du vælger.

Vipper er sjove og sunde
Det er sjovt at vippe, men det er også vigtigt. Hele kroppen er nemlig i
brug, når vippen skal holdes i gang. Det er fysisk sundt og gavner
kropsfornemmelsen. Ved at vippe stimuleres labyrintsansen, som
blandt andet styrker balance- og indlæringsevnen. Alle vipper i
LEDON Explore er 100 % vedligeholdelsesfrie og med skridsikre
sæder. De ergonomiske nylonhåndtag minimerer risikoen for øjen- og
tandskader og sikrer også, at små fingre ikke fryser fast.

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
642045
Bestillingsnummer
642045

Produktmål (LxBxH)
210 x 41 x 81 cm
Produktmål (LxBxH)
210 x 41 x 81 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
341 x 510 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
341 x 510 cm

Maksimal faldhøjde
55 cm
Maksimal faldhøjde
55 cm

Aldersanbefaling
Fra 3 år
Aldersanbefaling
Fra 3 år

Vejledende montagetid
1 person 2 timer
Vejledende montagetid
1 person 2 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/642045/

 
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

https://www.ledon.dk/explore/
https://www.ledon.dk/produkt/642045/
https://www.ledon.dk/produkt/642045/
https://www.ledon.dk/produkt/642045/
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