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

En lekstuga med veranda
Kiki är en av våra mer populära lekstugor i Explore världen, eftersom
lekstugan tillsammans med verandan rymmer ett större antal barn.
Verandan har fått en extra bänk och lekpanelen ”spis” Spisen
inspirerar till rollekar, där barnen kan leka affär, kock eller något helt
annat. Rollekar är speciellt viktiga för barns utveckling, här grundas
deras förståelse av omvärlden och samtidigt lär de sig också både
sociala spelregler, att kompromissa med varandra samt lösa
konflikter. Liksom rolleken också både bidrar med att barnet lär sig
något om andra, men i synnerhet också om sig själv. Som de andra
lekstugor, är Kiki 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
EX092
Ordernummer
EX092

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

Utrymmeskrav inkl. säkerhetsavstånd (LxB)
535 x 441 cm
Utrymmeskrav inkl. säkerhetsavstånd (LxB)
535 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/ex092/

 
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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EX092
Kiki

Skala 1:100 (vid utskrifter i 100%)
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