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Klik her for at se en 360° animation af
produktet på vores hjemmeside ...

Undersøg trækronernes top eller gem dig i
træets hule
Lui er et af ét-tårns legemiljøerne i MiniPlay. I trækronens top kan du
undersøge verden i nyt perspektiv fra oven gennem den glasklare
kuppel. Kuplen er lavet i slagfast polycarbonat. Det lille vindue på den
anden side giver mulighed for social interaktion og observation af
omverden. Under Luis gulv kan du kravle ind i træets hemmelige hule,
her er der plads til at fortælle hemmeligheder og røverhistorier eller
lege bjørnen sover. Mulighederne er mange

Lui er udviklet til de mindste børn
Lui er ligesom resten af MiniPlay-familien udviklet til de mindste børn
på 0-4 år. Serien er udviklet med særlig fokus på alderssvarende
aktiviteter og motoriske kompetencer. Gennem et helt år har vi
udviklet, testet og tilrettet aktiviteter sammen med børn og
pædagogisk personale fx motorikpædagoger og fysioterapeuter. På
den måde har vi sikret, at MiniPlay er skaleret til at passe til de
mindste børn, og at alle aktiviteter er tilpasset, så de understøtter
barnets naturlige udvikling, herunder færdigheder og kompetencer
indenfor grov- og finmotorik, krydskoordination, den sproglige, sociale
og emotionelle udvikling samt logisk og abstrakt tænkning.

MiniPlay er de bedste legeredskaber til de
mindste børn:

LEDON MiniPlay er specifikt udviklet til aldersgruppen 0-4 år

Sikrer naturlig udvikling igennem leg

Serien er udviklet i samarbejde med børn og pædagogisk
personale

100 % vedligeholdelsesfrie legeredskaber fra vores danske
produktion

Gratis fragt i hele Danmark

SpecifikationerSpecifikationer

Bestillingsnummer
MP130G: Nedgraving
MP130C: Overflademontage

Bestillingsnummer
MP130G: Nedgraving
MP130C: Overflademontage

Produktmål (LxBxH)
231 x 86 x 177 cm
Produktmål (LxBxH)
231 x 86 x 177 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
481 x 386 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
481 x 386 cm

Maksimal faldhøjde
58 cm
Maksimal faldhøjde
58 cm

Aldersanbefaling
Fra 0 år
Aldersanbefaling
Fra 0 år

Vejledende montagetid
2 personer 3 timer
Vejledende montagetid
2 personer 3 timer

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/mp130/

 
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
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