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LEDON kvalitetslegeredskaber i 50 år								

LEDON er en familievirksomhed, der i tre generationer har produceret
danske kvalitetslegepladser til børn i hele verden. Vores
legeredskaber produceres i Danmark og er funderet i godt dansk
håndværk, kvalitet og legeværdi. Således kan vi tilbyde de bedste
legeoplevelser.								

Vi udvikler vores legeredskaber sammen med børn – de er nemlig
eksperter i leg. På den måde kan vi designe legeredskaber, som både
er sjove og samtidig understøtter børnenes naturlige udvikling. Det er
ægte legeværdi.								

En legeplads skal kunne holde til at blive brugt i mange år. Derfor er
LEDON specialiseret i at udvikle legeredskaber i vedligeholdelsesfrie
materialer med livstidsgaranti. Således er du sikker på at få en
legeplads, som kan holde til at blive brugt hver dag, uden at du skal
bekymre dig om vedligeholdelse.								

En ny legeplads kan være svær at forestille sig, derfor laver vi gratis
indretningsforslag, så du kan se hvordan din nye legeplads kan se ud.
Samtidig gør vores danske produktion det muligt at tilbyde korte
leveringstider.								

SpecifikationerSpecifikationer

Bestillingsnummer
MP070G: Nedgraving
MP070C: Overflademontage

Bestillingsnummer
MP070G: Nedgraving
MP070C: Overflademontage

Produktmål (LxBxH)
127 x 113 x 143 cm
Produktmål (LxBxH)
127 x 113 x 143 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
427 x 413 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
427 x 413 cm

Maksimal faldhøjde
25 cm
Maksimal faldhøjde
25 cm

Aldersanbefaling
Fra 0 år
Aldersanbefaling
Fra 0 år

Vejledende montagetid
2 personer 1 time
Vejledende montagetid
2 personer 1 time

Hvorfor vælge LEDON:Hvorfor vælge LEDON:

Dansk produceret kvalitetDansk produceret kvalitet

Legeredskaber udviklet i samarbejde
med børn
Legeredskaber udviklet i samarbejde
med børn

Vedligeholdelsesfrie legepladserVedligeholdelsesfrie legepladser

Bæredygtige materialerBæredygtige materialer

Klik her for at se mere om produktet på vores hjemmeside: 
https://www.ledon.dk/produkt/mp070/

 
Telefon:74 82 65 65
info@ledon.dk, www.ledon.dk

 
Produktion / administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

 
Salg / marketing / produktudvikling:
Nordkajen 21, DK-6000 Kolding

https://www.ledon.dk/produkt/mp070/
https://www.ledon.dk/produkt/mp070/
https://www.ledon.dk/produkt/mp070/
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