EX080
Explore Offroader

Udskrevet 2019-09-11

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

Explore Offroader er udviklet i samarbejde med
børn

Specifikationer
Specifikationer
Bestillingsnummer
Bestillingsnummer
EX080
EX080

Explore Offroader er en af børnenes favoritter. Den er målrettet
aldersgruppen to til fem år, hvor hver legeaktivitet er tilpasset den
naturlige kreative, fysiske, kognitive og sociale udvikling.

Produktmål (LxBxH)
Produktmål (LxBxH)
162 x 83 x 125 cm
162 x 83 x 125 cm

Explore Offroader er blevet til i et samarbejde med børn – i en
co-creation design process, hvor børnenes input har været
altafgørende for den endelige udformning af både offroaderen og de
mange legeaktiviteter. Offroaderen har været testet som prototype ad
flere omgange, og undervejs har vi opnået ny viden om børns måde at
lege på, således at vi har kunnet forbedre de forskellige aktiviteter og
give endnu bedre legeoplevelser.

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
462 x 383 cm
462 x 383 cm
Maksimal faldhøjde
Maksimal faldhøjde
51 cm
51 cm
Aldersanbefaling
Aldersanbefaling
Fra 1 år
Fra 1 år
Vejledende montagetid
Vejledende montagetid
1 person 1 time
1 person 1 time

En offroader fyldt med aktiviteter
På førersædet kan flere børn betjene kontrolpanelet med rat,
bevægelige knapper og den indbyggede walkie-talkie. Ved fronten
finder du den bevægelige trækkrog, som også fungerer som
kugleramme til tal-leg mv. Forlygterne er ligeledes bevægelige,
således at de stimulerer børns finmotorik og samtidig fungerer som et
element til rolleleg.

Hvorfor
LEDON:
Hvorfor
vælgevælge
LEDON:

Bag i offroaderen er der plads til, at passagerer kan sidde behageligt
og nyde udsigten – eller stå og styre køretøjets kikkert. Et stort vindue
adskiller passagersædet og førersædet, men giver masser af
mulighed for at interagere med hinanden. Fra bagsædet er der
adgang til en række små aktiviteter; fx det bevægelige tankdæksel og
det roterende reservehjul.

Dansk produceret kvalitet
Legeredskaber udviklet i samarbejde
med børn
Vedligeholdelsesfrie legepladser
Bæredygtige materialer

Leveres 80 % samlet
Én af de særlige fordele ved offroaderen er, at den leveres 80 %
samlet, således at den hurtigt kan gøres ”køreklar” med det tilhørende
værktøj. Tilmed er offroaderen 100 % vedligeholdelsesfri og kræver
ikke faldunderlag.
Klik her for at se mere om produktet på vores hjemmeside:
https://www.ledon.dk/produkt/ex080/

LEDON Explore sikrer dig en kvalitets legeplads
Designet sammen med børn, således at vi sikrer den højeste
Telefon:74 82 65 65
Produktion / administration:
legeværdi.
info@ledon.dk, www.ledon.dk

Vestergade 25, DK-6510 Gram

Udviklet i vedligeholdelsesfrie materialer og naturlige farver.

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

EX080
Explore Offroader
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Klik her for at se mere om produktet på vores hjemmeside:
https://www.ledon.dk/produkt/ex080/

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

