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PE
Vores plader af 
polyethylen kan 
ikke splintre, og 
alle samlinger 
er lavet uden 
sprækker. Fingre 
kan således ikke 
komme i klemme 
- dette gælder 
også for tøj og 
snore i tøjet.  

Mini Coaster 

Masser af kvalitet
•	Fremstillet	af	miljøvenligt	polyethylen	(PE)
•	Polyethylen	splintrer	og	revner	ikke
•	Skridsikre	stå	og	siddeflader
•	Vedligeholdelsesfrie	materialer
•	Bliver	ikke	brandvarm	i	solen

Masser af legeværdi
•	 Plads	til	mange	børn
•	Stimulerer	fantasien
•	Stimulerer	de	sociale	kompetencer
•	Legeplads	for	både	stille	og	aktive	børn
•	En	sikker	favorit	på	legepladsen

- tag med dine venner ud på de store have...



Tekniske
informationer

Frontview Topview

Produktmål
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Type 300020
Mål i cm:  L 293 x B 134 x H 150
Arealbehov:  593 x 434 cm
Faldhøjde:  30 cm
Aldersgruppe:  Fra 3 år
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Sideview

630 cm 3- L293 x B134 x H1503 H2
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“Vidste du at...”
Børn udvikler deres sociale 
kompetencer ved at samar-
bejde, lege og lave aktiviteter 
sammen med andre børn.



Sikker legeplads af høj kvalitet... 

10 års garanti
på materialer og produktionsfejl.

5 års garanti mod væsentlig 

nedfalmning af kunststoffarver.
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PAK test

Alle kunststoffer er testet fri for tungmetaller 

af TÜV.

Produktet er kontrolleret og godkendt efter de 

sidste nye normer i den europæiske standard 

EN 1176 af TÜV. 

Alle Ledons plader er fremstillet af miljøvenlig 

polyethylen (PE). Fordele: Ingen vedligeholdelse 

- giftfrit materiale - 100 % genanvendelig - ridser 

og skrammer nedsætter ikke produktets styrke 

eller levetid. 

Pladerne er UV stabiliserede og der gives 5 års 

garanti mod væsentlig nedfalmning. 

10 års garanti på materialer- og produktionsfejl.

Pladerne kan ikke splintre, og alle samlinger er 

lavet uden sprækker. Fingre kan således ikke 

blive revet eller komme i klemme – det samme 

gælder for tøj og snore i tøj. 

Samtlige kanter er afrundede. Dette gælder for 

alle Ledons produkter, både træ og PE produk-

ter. 

Alle møtrikker og boltender er afskærmet med 

møtrikskjulere, der beskytter børnene mod 

skarpe kanter. 

Alle møtrikskjulere, fodhvilere etc. er fremstillet 

i slagfast nylon. Nylonen kan tåle et temperatur-

udsving fra -40˚C til + 110˚C.

Alle træde – og siddeflader er gjort skridsikre 

med gummioverflade. Ledon anvender bl.a. 

teknologi fra bilindustrien. 


