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Et lille legehus med legepanel 
Ben er ét er Basic-seriens fire legehuse. Denne model har et trekantet
design med delvist åbne sider, hvoraf den ene er udstyret med et
legepanel. Ønsker du et mere traditionelt og firkantet udseende? Så
se nærmere på legehuset LB089 Beth.

Legepanelet inviterer til rollelege såsom købmand, hvor børnene kan
sælge mudderkager over disken, men panelet har også bevægelige
dele i form af en kugleramme. Denne kan indgå som en del af legen,
mens den samtidig træner børnenes talforståelse og finmotorik.

Finmotorikken er især vigtig at stimulere, hvis barnet gerne vil opnå
evnen til at lave små præcise bevægelser med blandt andet
hænderne. Forbedrer de dette, vil de have nemmere ved at holde og
styre redskaber såsom en blyant. Det er en fordel, når de skal lære at
skrive.

Legehusene er produceret i et optimeret design, der giver børnene
stor legeværdi og samtidig kræver et minimalt arealbehov. Dette gør
legehusene nemme at inkorporere i små udemiljøer, ligesom de let
kan finde plads på legepladsen med store legesystemer. Derudover er
priserne holdt skarpe, da der er brugt færre materialer.

Hvorfor købe LEDON Basic:
Du får alle grundelementerne til en god kvalitets legeplads til lav
pris

Kompakte tårne, som har minimalt arealbehov.

Systemerne fås i en bred vifte af varianter, som kan dække ethvert
behov.

grundlæggende motorisk udfordring er i højsædet – også for de
større børn.

Kan let integreres i både eksisterende legemiljø’er eller kombineres
med LEDONs andre temaverdner.

Ligesom LEDONs andre serier får du en vedligeholdelsesfri
legeplads af højeste kvalitet.

SpecifikationerSpecifikationer

Bestillingsnummer
LB083G: Nedgravning
LB083C: Overflademontage

Bestillingsnummer
LB083G: Nedgravning
LB083C: Overflademontage

Produktmål (LxBxH)
100 x 92 x 172 cm
Produktmål (LxBxH)
100 x 92 x 172 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
399 x 391 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
399 x 391 cm

Maksimal faldhøjde
60 cm
Maksimal faldhøjde
60 cm

Aldersanbefaling
Fra 2 år
Aldersanbefaling
Fra 2 år

Vejledende montagetid
2 personer 2 timer
Vejledende montagetid
2 personer 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

EN1176 certificeret af TÜVEN1176 certificeret af TÜV

Klik her for at se mere om produktet på vores hjemmeside: 
https://www.ledon.dk/produkt/lb083/

 
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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