
EX090
Ana

Tryckt 2019-03-19

Klicka här för att se en 360° animation på vår
hemsida ...

Ana är en lekstuga i standardutförande med två
bänkar och ett bord
Lekstugor bildar ofta ramen kring rollekar, som har stor betydelse för
barns utveckling. I rolleken testar barnen olika möjligheter, lär sig
sociala spelregler, ingår kompromisser, förhandlar och löser konflikter.
Rolleken kräver också både samarbete och kommunikation. När barn
leker i lekstugan, utväxlar de både tanker och ord med sig själva och
andra barn. De minsta barnen kommer i början att säga enskilda ord
som ”bil, hus, mor, hej, hejdå”. När barnet blir något äldre, kommer det
vara kortare meningar och meddelanden som utvecklar leken: ”Och
då hände det, och då gjorde vi så, nu går vi i skola” o.s.v. Språket
bidrar både till att utveckla förståelsen av omvärlden och sätter barnet
i stånd att uttrycka känslor och kommunicera med andra barn.
Lekstugan är designad med halksäkra golv och kräver inget
fallunderlag och får därför stå på gräs.

LEDON Explore garanterar dig en
kvalitetslekplats

Designad tillsammans med barn, därmed säkerställer vi högst
lekvärde.

Utvecklad i underhållsfria material och naturliga färger.

100 % dansk produktion.

Korta leveranstider.

SpecifikationerSpecifikationer

Ordernummer
EX090
Ordernummer
EX090

Produktdimensioner (LxBxH)
146 x 141 x 166 cm
Produktdimensioner (LxBxH)
146 x 141 x 166 cm

Utrymmeskrav inkl. säkerhetsavstånd (LxB)
446 x 441 cm
Utrymmeskrav inkl. säkerhetsavstånd (LxB)
446 x 441 cm

Högsta fallhöjd
60 cm
Högsta fallhöjd
60 cm

Åldersrekommendationer
Från 1 år
Åldersrekommendationer
Från 1 år

Ungefärlig installationstid
2 personer 3 timmar
Ungefärlig installationstid
2 personer 3 timmar

Varför välja LEDON:Varför välja LEDON:

Dansk design och produktionDansk design och produktion

Lekredskap utvecklad i samarbete
med barn
Lekredskap utvecklad i samarbete
med barn

Underhållsfria lekredskapUnderhållsfria lekredskap

Bärkraftiga materialBärkraftiga material

Klicka här för att se mer information om produkten på vår hemsida: 
https://www.ledon.se/produkt/ex090/

 
Telefon:+45 7482 6565
info@ledon.se, www.ledon.se

 
Produktion / Administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

 
Försäljning / Marknadsföring / Produktutveckling:
Nordkajen 21, DK-6000 Kolding
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EX090
Ana

Skala 1:100 (vid utskrifter i 100%)
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