
EX215
Sikan

Tryckt 2019-03-19

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

Lekställning med två torn för de yngre barnen
Sikan är en lekmiljö med två torn, som med sin golvhöjd på 90 cm
samt en halksäker trappa upp, säkrar att barn ända ner till två års
ålder kan också vara med och leka. Från det första tornet har man
åtkomst till rutschkanan. Om man är lite modigare, kan en
balanspromenad över den gungande hängbron ge åtkomst till
utkikstunnan och den rörliga kikaren.

En hängbro för de minsta
LEDON Explore har flera olika typer av hängbroar, avseddaför olika
åldersgrupper. I Sikan lekställningen har man tagit hänsyn till de
minsta åldersgrupperna. Därför är hängbron designad med fast golv,
bron kan röra sig bara en smula, men barnen har fortfarande ordentlig
fotfäste.

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
EX215
Ordernummer
EX215

Produktdimensioner (LxBxH)
563 x 300 x 321 cm
Produktdimensioner (LxBxH)
563 x 300 x 321 cm

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

Högsta fallhöjd
100 cm
Högsta fallhöjd
100 cm

Åldersrekommendationer
Från 2 år
Åldersrekommendationer
Från 2 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/ex215/

 
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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EX215
Sikan

Skala 1:100 (vid utskrifter i 100%)
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