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Tryckt 2019-03-19

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

Fen ger många lekupplevelser på begränsad yta
FEN är en av de mindre modellerna i LEDON Explore och lämpar sig
därför som lösning till lekplatser, där det är mindre gott om plats.
Tornet är inrett så att det stimulerar både barns motoriska, språkliga
och sociala utveckling. Repstegen ger åtkomst till tornets första våning
på 90 cm golvhöjd, och härifrån kan rutschkanan ge en hisnande
känsla i magen. Lekställningen lämpar sig för barn från ca 3 års ålder.

Ett grundplan fyllt med överraskningar
På grundplan får barnen tillräckligt med aktiviteter. Här finns
lekställningens skattkista och sifferpanel placerade. Skattkistan
stimulerar både språkliga och finmotoriska kompetenser när barnen
skall undersöka om nyckeln passar i skattkistan. Sifferpanelen med de
stora hålen bidrar med att utveckla barns sifferförståelse, samtidig
som det också är möjligt att krypa igenom hålen. Bakom dessa två
sidopaneler hittar man lekställningens grottfunktion, där hemligheter
kan delas och andra rövarhistorier berättas.

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
EX105
Ordernummer
EX105

Produktdimensioner (LxBxH)
293 x 148 x 181 cm
Produktdimensioner (LxBxH)
293 x 148 x 181 cm

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

Högsta fallhöjd
100 cm
Högsta fallhöjd
100 cm

Åldersrekommendationer
Från 3 år
Åldersrekommendationer
Från 3 år

Ungefärlig installationstid
2 personer 5 timmar
Ungefärlig installationstid
2 personer 5 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/ex105/

 
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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EX105
Fen

Skala 1:50 (vid utskrifter i 100%)
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