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Specifikationer
Specifikationer

Kom over klatrebommen
Balkan er ét af Basic-seriens balanceredskaber. Klatrebommen giver
afveksling til de andre redskaber med trædeplader. Her skal børnene i
stedet balancere på nettet og klatre om på den modsatte side for at
komme videre på tarzanbanen.

Bestillingsnummer
Bestillingsnummer
LB055G: Nedgravning
LB055G: Nedgravning
Produktmål (LxBxH)
Produktmål (LxBxH)
140 x 139 x 100 cm
140 x 139 x 100 cm

Udover at være et sjovt element på tarzanbanen, så er
klatreaktiviteterne på Balkan også med til at forbedre børns
grovmotorik og udvikle hjernen. Krydsbevægelser med arme og ben
styrker nemlig samarbejdet mellem de to hjernehalvdele, og dette
samarbejde bruger vi eksempelvis, når vi skal læse og skrive.
Seriens sortiment af trædesten og balanceredskaber kan tilsammen
skabe en sjov tarzanbane, eller de kan bruges individuelt som ekstra
dele på legepladsen. Når børn bruger deres balanceevne og indgår i
lege på balanceredskaber, træner de lillehjernen. Det er lillehjernen,
der sørger for at afstemme muskelstyrke, når børnene eksempelvis
skal holde på en blyant eller løfte et glas vand. Det er dermed gavnligt
for deres videre udvikling at deltage i lege som for eksempel
jorden-er-giftig. Ligeledes kan fangeleg på tarzanbanen være med til
at forbedre børnenes rumlige intelligens, da de hele tiden skal have
for øje, hvor fangeren er, og hvor de selv skal gå hen.

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
440 x 439 cm
440 x 439 cm
Maksimal faldhøjde
Maksimal faldhøjde
92 cm
92 cm
Aldersanbefaling
Aldersanbefaling
Fra 4 år
Fra 4 år
Vejledende montagetid
Vejledende montagetid
2 personer 2 timer
2 personer 2 timer

Hvorfor
LEDON:
Hvorfor
vælgevælge
LEDON:
Dansk produceret kvalitet

Kan monteres direkte på græs
Alle balanceredskaberne kan monteres direkte på græs, hvilket
betyder, at du ikke skal bruge penge på et faldareal. Redskaberne
findes i alle prisniveauer og giver dig uendeligt mange muligheder, da
de kan sammensættes, som du ønsker det.

Legeredskaber udviklet i samarbejde
med børn
Vedligeholdelsesfrie legepladser
Bæredygtige materialer

Hvorfor købe LEDON Basic:

EN1176 certificeret af TÜV

Du får alle grundelementerne til en god kvalitets legeplads til lav
pris
Kompakte
som
arealbehov.
Klik hertårne,
for at se
merehar
om minimalt
produktet på
vores hjemmeside:
https://www.ledon.dk/produkt/lb055/

Systemerne fås i en bred vifte af varianter, som kan dække ethvert
behov.
grundlæggende motorisk udfordring er i højsædet – også for de
større børn.
Telefon:74 82 65 65
Produktion / administration:
info@ledon.dk, www.ledon.dk

Vestergade 25, DK-6510 Gram

Kan let integreres i både eksisterende legemiljø’er eller kombineres
med LEDONs andre temaverdner.

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

