
442
Sol, vippe

Udskrevet 2021-11-05

Vippetur med vennerne 
Citys udvalg af vipper kommer i forskellige former og designs med
bl.a. dyr. Ligeledes har de plads til mellem 2-4 børn. Fælles for dem
alle er, at det kræver samarbejde mellem børnene at få gang i
vipperiet. Hvad end de får en tur på sommerfuglen, blæksprutten eller
solen, så skal de skiftes til at sætte af med benene og skyde til vejrs.

De sjove vippeturer er ikke kun gode til at få smilet frem og øve
samarbejdet mellem vennerne. De er også med til at træne børnenes
store muskelgrupper og øge deres kropsbevidsthed, ligesom balancen
og koordinering også bliver styrket.

Vipperne er alle lavet i vedligeholdelsesfri materialer og med
ergonomiske nylon håndtag der minimerer risikoen for tandskader,
ligesom de også sikrer, at børnenes hænder ikke fryser sig fast på de
kolde dage.

Hvorfor købe City:
Hverdagen bliver gjort til leg, som styrker børnenes kognitive
udvikling

Fokus på børnenes kreative, sociale og sproglige kompetencer

Egnet til børn helt ned til toårsalderen

Genanvendelige og 100% vedligeholdelsesfri materialer

SpecifikationerSpecifikationer

Bestillingsnummer
4421,0: Nedgravning
4421,1: Overflademontage

Bestillingsnummer
4421,0: Nedgravning
4421,1: Overflademontage

Produktmål (LxBxH)
115 x 28 x 80 cm
Produktmål (LxBxH)
115 x 28 x 80 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
415 x 328 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
415 x 328 cm

Maksimal faldhøjde
50 cm
Maksimal faldhøjde
50 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

EN1176 certificeret af TÜVEN1176 certificeret af TÜV

Klik her for at se mere om produktet på vores hjemmeside: 
https://www.ledon.dk/produkt/442/

 
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/produkt/442/
https://www.ledon.dk/produkt/442/
https://www.ledon.dk/produkt/442/
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