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Mayan

Tryckt 2019-03-19

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

Lekställning med inbyggd lekstuga
Mayan är en av de modeller i Explore, som är utrustad med inbyggd
lekstuga på 1-a våningen. Med golvhöjden på 140 cm får barnen
mycket god utsikt över lekplatsen. När lekstugan inkluderas som en
del av lekställningen, ger det barnen möjlighet att både använda
lekstugan som utkikspost över lekplatsen och tack vare inbyggt bord
och bänkar också möjlighet att njuta av medhavd fika eller mellanmål,
alternativt leka t.ex. affär.

Att åka rutschkana är både roligt och sunt
Rutschkanan är en av lekplatsens absoluta favoriter, att åka
rutschkana är inte bara roligt och kittlar i magen, den bidrar även med
att stimulera barns utveckling. När barn åker rutschkana tränar de
nämligen både grovmotoriken och balansen. Allt medan de också blir
förtroliga med tyngdkraften och lär sig bedöma avstånd och fart.

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
EX142
Ordernummer
EX142

Produktdimensioner (LxBxH)
360 x 340 x 299 cm
Produktdimensioner (LxBxH)
360 x 340 x 299 cm

Utrymmeskrav inkl. säkerhetsavstånd (LxB)
644 x 576 cm
Utrymmeskrav inkl. säkerhetsavstånd (LxB)
644 x 576 cm

Högsta fallhöjd
140 cm
Högsta fallhöjd
140 cm

Åldersrekommendationer
Från 3 år
Åldersrekommendationer
Från 3 år

Ungefärlig installationstid
2 personer 9 timmar
Ungefärlig installationstid
2 personer 9 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/ex142/

 
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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EX142
Mayan

Skala 1:100 (vid utskrifter i 100%)
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