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Det basale piratskib til pladsbegrænset areal
Piratskibet Leopold hører til seriens mindste skibe sammen med
skibene LP111 Ofelia og LP113 Christian. På disse tre mindre skibe
får du de mest basale legeaktiviteter i serien, til et pladsbegrænset
areal. Leopold er det skib, som kræver mindst plads: 7,2 x 4,4 meter.
De små skibe har flere bevægelige dele bl.a. anker, nøgler,
diamanter, gummilapper og roret på dækket. De bevægelige dele er
både med til at stimulere fantasien og sætte rollelegen i gang.
 Gummilapperne er udviklet med en særlig membran, med flere lag
microfiber, som både gør materialet utrolig slidstærkt og samtidig
sikrer mod hærværk.

Legeredskabets 1. sal
Vejen op til legeredskabets første sal går via. rebstigen. Rebstigen
stiller krav til både balance og motorik og derfor anbefales Leopold til
børn fra ca. 3-årsalderen. Ønsker du samme model med trappe, hvor
børn allerede fra ca. 2 alders kan komme op, skal du se på piratskibet
Ofelia. Gulvhøjden er 90 cm og herfra kan spejdes udover horisonten.
De flotte vinduer i skibets bagende er udviklet af polycarbonat, som
kaster farvede felter på jorden, når solen skinner igennem.
Polycarbonaten sikrer at vinduerne ikke kan slås i stykker uanset
vejrforhold. Ligesom resten af Pirates-serien er Leopold et 100 %
vedligeholdelsesfrit og genanvendeligt legeredskab.

SpecifikationerSpecifikationer

Bestillingsnummer
LP110
Bestillingsnummer
LP110

Produktmål (LxBxH)
413 x 141 x 191 cm
Produktmål (LxBxH)
413 x 141 x 191 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
713 x 441 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
713 x 441 cm

Maksimal faldhøjde
90 cm
Maksimal faldhøjde
90 cm

Aldersanbefaling
Fra 3 år
Aldersanbefaling
Fra 3 år

Vejledende montagetid
2 personer 8 timer
Vejledende montagetid
2 personer 8 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
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Målstok 1:100 (når der printes i 100%)
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