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

Et legehus med legepanel og
udvendigt bord
Bibi er ét af Basic-seriens fire legehuse. Denne model har et trekantet
design med en ekstra side, hvor der er et lille bord. Legehuset har
desuden en væg med et vindue og et legepanel med en disk. Ønsker
du et mere traditionelt og firkantet udseende? Så se nærmere på
legehuset LB089 Beth. Du har også mulighed for at tilkøbe
siddepladser til Bibis bord.

Legehuse er populære blandt børnene til rollelege, og her er Bibis
opbygning god til at inkludere flere børn i legen eller give plads til
forskellige lege. Børnene kan nemlig fordele sig på det indvendige og
udvendige areal, ligesom de også nemt kan deltage i samme leg.
Legen med flere jævnaldrende leder til en større følelse af fællesskab,
når de sammen skal etablere regler og roller for legen. Samtidig
begynder børnene også at forstå, at deres egne ønsker og behov ikke
altid er de samme som kammeraternes, og derved bliver de øvet i
konfliktløsning og samarbejde.

Ligesom resten af Basic-seriens legesystemer er legehusene
produceret i et tidløst design, der er minimalistisk og har et udtryk af
lethed. Især legehusene har fået et nyt og spændende udseende, der
skubber til grænserne for, hvordan et hus ser ud. Ligeledes er de
neutrale farver og den enkle opbygning med til at give plads til
børnenes egen fantasi. Her kan de i høj grad kreere deres egen
verden.

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
LB086G: Nedgravning
LB086C: Overflademontage

Bestillingsnummer
LB086G: Nedgravning
LB086C: Overflademontage

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

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
462 x 391 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
462 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/lb086/

 
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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