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Det største udvalg af legemuligheder
Brandon er vores største legemiljø i Basic-serien. Denne model har
hele fire tårne, hvoraf tre har en gulvhøjde på 140 cm, og det sidste er
på 190 cm. Derudover finder du flere forskellige legezoner, en
rutsjebane og glidestænger samt mange forskellige klatreaktiviteter.
Ønsker du et lignende legesystem med tre tårne i stedet? Så se
nærmere på legemiljøet LB350 Boris.

Brandons mange tårne er forbundet med to klatrenet og en armgang.
Desuden får du tre klatrevægge, trædesten, forskudte niveauer og et
legepanel til de mindste børn. Alle disse aktiviteter understøtter
samtidig børnenes naturlige udvikling, både grovmotorisk når de
klatrer, og finmotorisk når de fordyber sig ved legepanelet.

Legemiljøet Brandon er designet med børnenes legeværdi i fokus. Vi
har gennemtænkte løsninger, hvorved vi skaber plads til alle børn i
alle aldre. Eksempelvis kan flere børnegrupper lege ugeneret af
hinanden, da der er flere legezoner. På samme måde er aktiviteterne
også fordelt efter aldersgrupper. Dette betyder, at legezonerne til de
mindste er ved jorden, mens de udfordrende baner til de høje tårne
gør, at det kun er de største børn, der har adgang til disse. På denne
måde sikrer vi et optimeret miljø, hvor alle børn kan finde sig til rette
og føle sig trygge.

Vores garanti for en sjov legeplads
Én af vores mange måder at skabe en legeplads, som både
understøtter børnenes naturlige udvikling og har en høj
underholdningsværdi, er ved at inddrage eksperterne selv, nemlig
børnene. Børnene har en vidtstrakt fantasi og kreativitet, som ikke
møder begrænsninger, når vi skal tænke nyt. Det hjælper os voksne til
at skubbe udviklingen i retninger, som vi ikke selv kunne forestille os.

Basic-serien er ingen undtagelse, her har vi igen haft vores små
eksperter ind over for at sikre os, at vi rammer plet, når vi skal opfylde
deres ønsker og drømme om en sjov legeplads.

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
LB450G: Nedgravning
Bestillingsnummer
LB450G: Nedgravning

Produktmål (LxBxH)
700 x 535 x 272 cm
Produktmål (LxBxH)
700 x 535 x 272 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
1032 x 821 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
1032 x 821 cm

Maksimal faldhøjde
264 cm
Maksimal faldhøjde
264 cm

Aldersanbefaling
Fra 4 år
Aldersanbefaling
Fra 4 år

Vejledende montagetid
2 personer 20 timer
Vejledende montagetid
2 personer 20 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/lb450/
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Produktion / administration:
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Salg / marketing / produktudvikling:
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