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Tryckt 2019-03-19

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

En mindre lekställning med plats för fler barn
Hanok är en av de modeller som inte kräver särskilt mycket plats,
närmare bestämt endast 7,5 x 7,3 meter. Trots det har Hanok många
lekaktiviteter. Bland annat fågelbon, som är en integrerad del av
lekmiljön. Fågelbon ses ofta bara i samband med gungor, men här
kan fågelbon användas både som myshörna för de större barnen,
medan även de minsta kan njuta av dess gungande känsla. Eftersom
fågelbon sitter fast på båda sidor, kan den inte vippa runt.

Lekställning med gungande grund under
fötterna
Hanok har en av barnens klara favoriter, den gungande
djungelhyddan. Djungelhyddan är utvecklad på grund av barnens
många önskemål – de ville ha ett krypin där de kunde gömma sig och
berätta hemligheter för varandra. Den gungande känslan gör
upplevelsen av djungelhyddan bara roligare.

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
EX113
Ordernummer
EX113

Produktdimensioner (LxBxH)
505 x 457 x 269 cm
Produktdimensioner (LxBxH)
505 x 457 x 269 cm

Utrymmeskrav inkl. säkerhetsavstånd (LxB)
754 x 750 cm
Utrymmeskrav inkl. säkerhetsavstånd (LxB)
754 x 750 cm

Högsta fallhöjd
100 cm
Högsta fallhöjd
100 cm

Åldersrekommendationer
Från 2 år
Åldersrekommendationer
Från 2 år

Ungefärlig installationstid
2 personer 10 timmar
Ungefärlig installationstid
2 personer 10 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/ex113/

 
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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EX113
Hanok

Skala 1:100 (vid utskrifter i 100%)
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