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Udvikling gennem leg
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At lege i naturen er måske den bedste stimulation af fysik, fantasi og socialt samvær, man kan give børn som alternativ til stillesiddende lege.  Derfor har naturen været inspirationen til udviklingen af design og aktiviteter i det helt nye Adventure legemiljø, der er skabt til at udfordre og stimulere børn på alle niveauer – og ikke mindst at bruge fantasien og lege eventyr.

Masser af legeværdi

Tårne i forskellige højder med indbyggede utraditionelle legehuse, hængende hytter, nyskabende kravlenet og de mange andre aktiviteter rummermasser af muligheder for motorisk og social udfordring – og et design der appellerer til brug af fantasien. 

Modulopbygning udnytter legepladsen optimalt
De 3-kantede gulvelementer, de 6-kantede stolper og de modulbyggede legeaktiviteter giver alle muligheder for at konstruere et legemiljø, der er skræddersyet til form og pladsforhold på den enkelte legeplads.0DQ�NDQ�Y¨OJH�HQ�EDVLVPRGHO�RJ�þHNVLEHOW�Y¨OJH�GH�

legeaktiviteter man ønsker – og der er også mulighed at 
starte med et mindre miljø og bygge ud senere. 

Miljøvenlige materialer i høj kvalitet med 
minimal vedligeholdelse giver god økonomi 
Adventure er bygget af FCS mærket 
mandioquiera- og cedertræ samt 
vedligeholdelsesfrit polyethylen.
Alle materialer er valgt på grund af 
den høje kvalitet og lange 
holdbarhed med minimal 
vedligeholdelse - under alle 

vejrforhold. 

  Naturen  gi’r  inspirationen – børnene får  eventyret...
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Vidste du at... 

Ledon har en garanti på 10 år på materialer og produktionsfejl. Derudover har vi 5 års garanti mod væsentlig nedfalming af kunst-VWRIIDUYHU��6DPWOLJH� WU¨GH�Ù�RJ�VLGGHþDGHU�HU�JMRUW� VNULGVLNUH�PHG���PP��JXPPLRYHUþDGH��$OOH�NDQWHU�HU�DIUXQGHGH�RJ�DOOH�PºWULNNHU�VNMXOW�af møtrikskjulere.

Naturen  gi’r  inspirationen – børnene får  eventyret... 
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Jungle 

hytte

Alle børn elsker 

huler. Her er der 

også bevægelse 

- nok til at skabe 

spænding.

Eventyr, fantasi, 

rollelege – eller 

bare et fristed.

Legehus

Legehus i utraditionelt design. Oppe i træet eller på jorden med 

skæve vinkler, kighuller og åbne gavle. Skabt til fantasi, eventyr, 

UROOHOHJH��KXOHIXQNWLRQ�Ù�PDVVHU�DI�OHJHY¨UGL�IRU�þHUH�EºUQ��

Legeaktiviteter 
 - for de lidt større...



5

Abe/giraf 

klatrenet

Kravl op og drej på 

mund eller øjne og 

få aben/giraffen til at 

se glad eller sur ud. 

En helt ny måde at 

gøre den klassiske 

aktivitet til sjov leg.

Udkigsposten
Kravl op og se ud over det hele 

– fra egen udkigspost. Ny og sjov 

DNWLYLWHW��6¨W�þHUH�XGNLJVSRVWHU�RS�
og skab rammerne for sjov 

gruppeleg.

Armgang
med håndgreb.
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Stige

Udført i slidstærkt 

mandioquiera træ.

Lodret klatreplade 

Utraditionel opkravling,

PHG�þHUH�PXOLJKHGHU�

Lianer

3 stk på overligger eller enkeltvis til 

opsætning i vandret klatrenet. 

Tunnel-

rutsjebane

Udført i polyethylen der ikke 

bliver varm i solen. 

Fås med vinduer.

Åben rutsjebane

Udført i polyethylen der 

ikke bliver varm i solen.
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Vandret klatrenet

Her kan du svæve imellem skovens

træer.

Vandret 

kravlerør

Fås med vinduer. 

Ny spændende leg og udsigt.

Skråt

opkravlingsnet

Rebstigeopkravling.

Lodret klatrenet

klatrenet til opsætning

mellem 2 stolper.

Klatrehåndtag

Til vandret armgang eller 

lodret opkravling.
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Opløbsbro
Her kan de mindste også være med. 

Materialer i PE med stor slagstyrke og 

ingen vedligeholdelse.

Legeaktiviteter 
 - for de lidt mindre...

Platform
Det klassiske fristed 

med overblik hvor 

nye lege opstår.

“Kikkert”
Kikkerten kan både dreje og vippe.

Kolbøttestativ
Motorisk godt redskab der 

styrker balanceevnen. 

Leveres i to højder:

90 cm / 70 cm.
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Legeaktiviteter 
 - for de lidt mindre...

Jungle hytte
Alle børn elsker huler. 
Her er der også bevægelse 
- nok til at skabe spænding, 
eventyr, fantasi, rollelege – 
eller bare et fristed.

Vandret klatrenet
Anderledes “hængekøje” med 
kravlemuligheder både over/
under.

Armgang
med håndgreb.

Udkigsposten
Kravl op og se ud over det 

hele – fra egen udkigspost. 

Ny og sjov aktivitet. Sæt 

þHUH�XGNLJVSRVWHU�RS�RJ�
skab rammerne for sjov 

gruppeleg.
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Lodret klatrenet
Klatrenet til opsætning mellem 

2 stolper.

Tunnelrutsjebane
Udført i polyethylen der ikke  bliver 

varm i solen.  Fås med vinduer.

Åben rutsjebane
Ingen vedligeholdelse. 

Indeholder kun miljøvenlig polyethylen

materialer med stor slagstyrke.

SRO\HWK\OHQ�JOLGHþDGH�GHU�LNNH�
bliver brændvarm i solen.

Opkravling
Med hjælpetrin og 

håndtag. Udfordring til 

de helt små.



11
Sandmølle
Type 630175

Her får fantasien frit løb.

Materialer i bl.a. polyethylen med 

stor slagstyrke.

Køkken
Type 630173

Her kan alle være med, når der skal drejes 

på knapper og trækkes i skuffer. 

Hyggekrog
Type 630170

Materialer i bl.a. polyethylen med stor 

slagstyrke.

Guldgravervask
Type 630174

Her får fantasien frit løb. Materialer i 

bl.a. polyethylen med stor slagstyrke.

Sandkassebord
Type 633210

Med stor legeværdi. Bordet er med 

til at holde sandet indenbords.

Sandkasser
Kan senere udbygges/
ændres med moduler á 108 
cm.Gyngestativ

Kan leveres med forskllige 

gyngetyper.
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Isbjørne rutsjebane

Type 600020

Mål i cm:  L 178 x B 43 x H 72

Arealbehov:  528 x 343 cm

Starthøjde:  58 cm

Aldersgruppe:  Fra 1 - 3 år

Brun bjørne rutsjebane

Type 600025

Mål i cm:  L 178 x B 43 x H 72

Arealbehov:  528 x 343 cm

Starthøjde:  58 cm

Aldersgruppe:  Fra 1 - 3 år

Dino rutsjebane

Type 600015

Mål i cm:  L 274 x B 43 x H 188

Arealbehov:  617 x 343 cm

Starthøjde:  90 cm

)DOGXQGHUODJ��� ,þJ��(1�����

Aldersgruppe:   Fra 2 år

Rutsjebaner
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t lege i naturen er måske den bedste stimulation af fysik, fantasi og socialt 
samvær, man kan give børn som alternativ til stillesiddende lege. Derfor 
har naturen været inspirationen til udviklingen af design og aktiviteter i 
de helt nye Adventure Nature legemiljøer, der er skabt til at udfordre og 
stimulere børn på alle niveauer – og ikke mindst at bruge fantasien og 
lege eventyr.

Design dit Adventure Nature legemiljø til forholdene på netop 

din legeplads 

De 3-kantede gulvelementer, de 6-kantede stolper og de modulbyggede 
legeaktiviteter giver alle muligheder for at konstruere et legemiljø, der 
er skræddersyet til form og areal på den enkelte legeplads.

Byg i etaper

Der er mulighed for at begynde med et mindre legemiljø – for senere at 
bygge ud til et større. De enkelte legeaktiviteter er konstrueret så man 
þHNVLEHOW�NDQ�E\WWH�GHP�XG���9¨OJ�HW�DI�GH�PDQJH�EDVLVPLOMºHU�RJ�VDP-
mensæt legeaktiviteterne efter dine ønsker og behov.

Naturen gi’r 
inspirationen -
børnene får
eventyret... 

Eksempel på muligheden for en optimal 
tilpasning til forholdene på en 

legeplads med Adventure Nature 
moduleringsmuligheder.

A

Naturligt design der passer til 
alle omgivelser. Naturlige farver og 
naturens materialer er anvendt i et 
spændende og utraditionelt design, 
der falder i med omgivelserne langt 
GH�þHVWH�VWHGHU�
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Se alle Ledons 

nyheder på: 

www.ledon.dk

- til de lidt
    større 5-15 år...
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Explorer 
Type 604004
Mål i cm: L 276 - B 247 - H 296

Arealbehov:  670 x 650

Klatrehøjde:  248

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år
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Hunter 
Type 604005

Mål i cm: L 492 x B 434 x H 296

Arealbehov:  870 x 830

Klatrehøjde:  248

Gulvhøjde :  90

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����

Aldersgruppe:  fra 5 år
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Jane  
Type 604006
Mål i cm: L 870 - B 320 - H 296

Arealbehov:  1240 x 680 cm

Klatrehøjde:  248

Sædehøjde :  140 

Gulvhøjde :  90

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����

Aldersgruppe:  fra 5 år
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Victoria
Type 609101
Mål i cm: L 450 - B 175 - H 386

Arealbehov:  790 x 450

Klatrehøjde:  140

Gulvhøjde :  140

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år
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Jones 
Typ 609102
Mål i cm: L 580 - B 170 - H 386

Arealbehov:  950 x 470

Klatrehøjde:  248

Gulvhøjde :  140

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år
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Niagara 
Type 609103
Mål i cm: L 450 - B 330 - H 386

Arealbehov:  732 x 675

Klatrehøjde:  248

Gulvhøjde :  90 / 140

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år
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Climber 
Type 609301
Mål i cm: L 480 - B 410 - H 386

Arealbehov:  750 x 650

Klatrehøjde:  248 cm

Gulvhøjde :  140

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år
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Side 14 og 15 placeres imellem savannah og Kilimanjaro

Her sættes et stort billede ind af børneansigt, og skrives en tekst om Ledon

evt. med mere henvisning til hjemmesiden. 

Førhen var Indian på denne side

22

  Udvikling gennem leg

               n af de allerbedste ting ved at være barn er, at man kan    

               lære, mens man leger – helt uden at opdage det.  

I mere end 40 år har Ledon været førende indenfor design af 

legeredskaber, som formår at skabe den største legeværdi for børn. 

Igennem legen sikrer vi børns motoriske og sociale udvikling, hvilket 

er to afgørende faktorer for børns indlæringsevne. 

Da Leo Donbæk i 1969 iagttog børns leg på legepladsen, oplevede han 

hurtigt, hvordan børnene stod i kø for at prøve legepladsens favorit-

ter. Fra den dag blev det Ledons mission, at legeredskaber skal skabe 

mulighed for lege, som udvikler børns fysik, sprog og sociale fær-

digheder i et sikkert miljø. 

I de senere år har Ledon sat mere fokus børns udvikling. 

Vi udvikler kun produkter, som vi ved styrker børns fremtidige 

NRPSHWHQFHU��'HW�HU�EOHYHW�WLO�ÁHUH�EDQHEU\GHQGH�RJ�Q\VNDEHQGH�

produkter indenfor leg og læring. Senest Ledons kuppelspil, som er 

banebrydende indenfor udviklingen af børns motoriske og sociale 

kompetencer.

E
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Side 14 og 15 placeres imellem savannah og Kilimanjaro

Her sættes et stort billede ind af børneansigt, og skrives en tekst om Ledon

evt. med mere henvisning til hjemmesiden. 

Førhen var Aladdin på denne side

23 

  Udvikling gennem leg
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Savannah 
Type 609401
Mål i cm: L 830 - B 360 - H 386

Arealbehov:  1160 x 720

Klatrehøjde:  248

Gulvhøjde:  140

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år
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Kilimanjaro 
Type 609601
Mål i cm: L 580 - B 550 - H 386

Arealbehov:  880 x 830

Klatrehøjde:  140

Gulvhøjde :  140

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år
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Kingdom 
Type 609602
Mål i cm: L 640 - B 480 - H 386

Arealbehov:  940 x 860

Klatrehøjde:  248

Gulvhøjde :  140

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år
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Forest 
Forest - Type 609801
Mål i cm: L 750 - B 630 - H 386

Arealbehov:  1050 x 950

Klatrehøjde:  248

Gulvhøjde:  140

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år

Vidste du at...

Børns motoriske
udvikling har betydning 
for deres indlæring og 

sociale udvikling.
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Cobra 
Type 609901

Mål i cm: L 1040 - B 770 - H 386

Arealbehov:  1500 x 960

Klatrehøjde:  248

Gulvhøjde :  90 / 140

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år
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Village
Type 610101
Mål i cm: L 490 - B 460 - H 386

Arealbehov:  740 x 680

Klatrehøjde:  140

Gulvhøjde :  140 

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år
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Serengeti 
Type 604009

Mål i cm: L 492 x B 434 x H 280

Arealbehov:  870 x 830

Klatrehøjde:  248

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år
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Type 604008

Mål i cm: L 276 x B 247 x H 296

Arealbehov:  670 x 650 

Klatrehøjde:  248 

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 5 år

Rocky
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Gyngestativ 
Type 1163

Mål i cm: L 270 x B 370 x H 220

Arealbehov:  720 x 370 cm

Faldhøjde:  150 cm

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 1 år

Type: 600012

Mål i cm:  L 140 x B 30 x H 120

Arealbehov:  400 x 310 cm

Klatrehøjde:  90 cm

)DOGXQGHUODJ��� ,þJ��(1�����
Aldersgruppe:  Fra 2 år

Kolbøttestativ 
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Vidste du:

På www.ledon.dk

kan du downloade 

detaljerede 

salgsløsblade til 

hvert produkt

- til de lidt
    mindre 2-6 år...
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Sandkasse
Type 600001

Mål i cm: L 226 x B 197 x H 30

Type 600011

Mål i cm:

Ø 49

H 40 - 60

Sandkassebord 
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Hyggekrog med køkken

Type 602004

Mål i cm:

L 197 x B 80 x H 88

Sandmølle
Type 630175

Her får fantasien frit løb.

Materialer i bl.a. polyethylen med 

stor slagstyrke.

Køkken
Type 630173

Her kan alle være med når der 

skal drejes på knapper og 

trækkes i skuffer. 

Hyggekrog
Type 630170

Materialer i bl.a. polyethylen med stor 

slagstyrke.

Guldgravervask
Type 630174

Her får fantasien frit løb. Materialer i 

bl.a. polyethylen med stor slagstyrke.

Aktivitetsplader 

Hygge-
krog 
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Sinai 
Type 601201

med køkken, sandmølle, 

hyggekrog.

Mål i cm: 

L 384 x B 222 x H 276

Chebika 
Type 601301

med køkken og hyggekrog.

Mål i cm:

L 266 x B 217 x H 212
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Type 602001

med køkken og hyggekrog. 

Mål i cm: 

L 225 x B 144 x H 182

Type 602002

med køkken, guldgravervask, 

hyggekrog.

Mål i cm: 

L 276 x B 247 x H 276

Ubari

Timia
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Gaberoun
Type 602003

med køkken og hyggekrog.

Mål i cm: 

300 x B 143 x H 190
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Type 606602 

Mål i cm: L 730 - B 520 - H 268

Arealbehov:  1030 x 890

Klatrehøjde:  90

Gulvhøjde :  40/90

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 2 år

Luxor 

Vidste du at... 

Ledon har skridsikker

JXPPLRYH
UÁDGH

på alle trapper.



40

Type 606603  
Mål i cm: L 750 - B 723 - H 320

Arealbehov:  1090 x 985

Klatrehøjde:  90

Gulvhøjde :  40/90

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����

Aldersgruppe:  fra 2 år

Maya 
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Type 606600  
Mål i cm: L 814 - B 484 - H 320

Arealbehov:  1009 x 616

Klatrehøjde:  90

Gulvhøjde :  90

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 2 år

Giza 
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Type 606100 
Mål i cm: L 448 - B 374 - H 320

Arealbehov:  740 x 710

Klatrehøjde:  90

Gulvhøjde :  40/90

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 2 år

Ankor 
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Type 606101 

Mål i cm: L 436 - B 359 - H 320

Arealbehov:  760 x 607

Klatrehøjde:  90

Gulvhøjde :  90

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 2 år

Eldorado
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Type 606601 

Mål i cm: L 606 - B 562 - H 268

Arealbehov:  900 x 890

Klatrehøjde:  90

Gulvhøjde :  90

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 3 år

Keops
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Type 606400 

Mål i cm: L 900- B 624 - H 320

Arealbehov:  1270 x 960

Klatrehøjde:  198

Gulvhøjde :  90

)DOGXQGHUODJ��� LþJ��(1�����
Aldersgruppe:  fra 3 år

Inka
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Miljøvenlig kvalitet
og sikre løsninger

FSC
Der anvendes kun mandioquiera og cedertræ med 
)6&�FHUÀNDWHU���)6&�&���������

TÜV
Adventure legemiljøet er kontrolleret og godkendt efter 
de sidste nye normer i den europæiske standard EN 1176 
af TÜV. 

Ingen revner og samlinger
Vores plader af polyethylen 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.

Ingen skarpe kanter
Alle kanter er afrundede og alle 
møtrikker skjult af møtrik-
skjulere.

PAK test
Alle kunststoffer er testet fri for tungmetaller af TÜV.



Vedligeholdelsesfrie
materialer
Stolper og overliggere
$OOH�VWROSHU�HU�IUHPVWLOOHW�DI�FDQDGLVN�FHGHUWU ���)6&���PHG�
et naturligt højt indhold af olier. 10 års garanti mod råd og 
svamp. Vedligeholdelsesfrit. God træolie kan påføres efter 
behov, hvis den naturlige farve ønskes bevaret.

Polyethylen
Alle PoLedon-plader og tunnelrør er fremstillet af miljøvenlig polyethylen 
�3(���)RUGHOH��,QJHQ�YHGOLJHKROGHOVH���JLIWIULW�PDWHULDOH���������JHQDQYHQGHOLJ���
ridser og skrammer nedsætter ikke produktets styrke eller levetid. 
$OOH�3R/HGRQ�SODGHU�HU�89�VWDELOLVHUHGH�RJ�GHU�JLYHV���nUV�JDUDQWL�PRG�
væsentlig nedfalmning. 10 års garanti på materialer- og produktionsfejl.

Brudsikkert tov
Alt tovværk leveres med hærværkssikret stålindlæg. 
7RYHW�KDU�HQ�EUXGVW\UNH�Sn������NJ�

Kunststof dele
Alle samlinger / holdere til 
tov, møtrikskjulere, fod-
hvilere etc. er fremstillet i 
slagfast 
nylon. Nylonen kan tåle 
et temperaturudsving fra 
���Ü&�WLO������Ü&�

Gulve og sideafskærmninger m.m.
Alle gulve og sideafskærmninger m.m. er fremstillet af brasiliansk 
mandioquiera træ, der er meget slidstærkt og har et naturligt højt ind-
hold af olier. 10 års garanti mod råd og svamp. Vedligeholdelsesfrit. God 
træolie påføres efter behov, hvis den naturlige farve ønskes bevaret.

10 års garanti

på materialer og produktionsfejl.

5 års garanti 

mod væsentlig n
edfalming

af kunststo
ffarve

r




