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

Lille arealbehov og opgang med
rebstige 
I Basic-serien finder du legesystemer i mange forskellige varianter.
Birk er et af seriens mindste legetårne med en gulvhøjde på 90 cm, og
den består af en rutsjebane, man tilgår via en rebstige. Ønsker du
samme model, men med en trappeopgang i stedet? Så se nærmere
på legetårnet LB105 Bard.

Rebstigen fører børnene til legetårnets gulv, og herfra er der udsigt til
resten af legepladsen, mens der bliver samlet mod til en tur ned af
rutsjebanen. Rebstigen er med til at udfordre og udvikle både
balancen og motorikken, hvilket er vigtigt at mestre. Man træner
blandt andet lillehjernen, når man balancerer. Lillehjernen bruger man
ubevidst utallige gange i løbet af en dag, eksempelvis når man går op
ad trapper eller skal løfte ting. Vi anbefaler Legetårnet Birk til børn fra
treårsalderen.

Høj kvalitet til en lav pris
Vi har et stort fokus på, at alle modellerne i Basic-serien er skabt med
komprimerede tårne, der har et minimalt arealbehov. Således får du et
billigere legesystem, og samtidig sparer du penge på faldarealet, da
det er minimeret. Derudover er priserne holdt skarpe ved blandt andet
at optimere materialemængder og reducere bevægelige dele. Men
dette betyder dog ikke, at vi er gået på kompromis med vores høje
kvalitet. Alle legeredskaberne er skabt med omhu fra idé til produktion,
ligesom de er lavet af de samme 100% vedligeholdelsesfrie og
genanvendelige materialer som vores øvrige sortiment.

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 &#8211; 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
LB100G: Nedgravning
Bestillingsnummer
LB100G: Nedgravning

Produktmål (LxBxH)
256 x 98 x 172 cm
Produktmål (LxBxH)
256 x 98 x 172 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
507 x 403 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
507 x 403 cm

Maksimal faldhøjde
90 cm
Maksimal faldhøjde
90 cm

Aldersanbefaling
Fra 4 år
Aldersanbefaling
Fra 4 år

Vejledende montagetid
2 personer 4 timer
Vejledende montagetid
2 personer 4 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/lb100/

 
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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