LB0830
Tarzanbane, lige

Udskrevet 2021-02-18

Tarzanbaner i forskellige former

Specifikationer
Specifikationer

Lyder vedligeholdelsesfrie tarzanbaner, som kan monteres direkte på
græs, som noget for jer? Så er forhindringsbanerne i LEDON Basic en
god start.

Bestillingsnummer
Bestillingsnummer
LB0830: Nedgravning
LB0830: Nedgravning

Vores lige tarzanbane får du til 21.171 kr. ekskl. moms. Denne
tarzanbane kan bruges meget alsidigt, da den kan formes i enhver
retning, hvilket gør den nem at inkorporere på eksisterende
legepladser. Den lige bane er også ideel til legen hvem-kommer-først,
og især hvis du har to baner parallelt.

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
1400 x 460 cm
1400 x 460 cm

Produktmål (LxBxH)
Produktmål (LxBxH)
1100 x 150 x 100 cm
1100 x 150 x 100 cm

Maksimal faldhøjde
Maksimal faldhøjde
92 cm
92 cm

Når børn balancerer på tarzanbanerne og leger fange eller
jorden-er-giftig, træner de lillehjernen. Den sørger for at afstemme
muskelstyrken, når børnene eksempelvis skal holde på en blyant eller
løfte et glas vand. Ligeledes er fangeleg på tarzanbanen med til at
forbedre børnenes rumlige intelligens, fordi de hele tiden skal forholde
sig til, hvor ’fangeren’ er, og hvor de selv skal gå hen.

Aldersanbefaling
Aldersanbefaling
Fra 2 år
Fra 2 år

Hvorfor
LEDON:
Hvorfor
vælgevælge
LEDON:

Kun fantasien sætter grænser
Tarzanbanerne kan formes på utallige måder til ethvert behov og
prisniveau. Vores sammensatte tarzanbaner kan du bruge som
inspiration eller forslag til din egen drømme bane. Du har også
mulighed for at købe pakkeløsningerne som de er eller udskifte
enkelte elementer, hvis du ønsker små ændringer. Ligesom resten af
LEDON Basic er balanceredskaberne lavet i genanvendelige
materialer samt optimerede, så du får den skarpeste pris.

Hvorfor købe LEDON Basic:

Dansk produceret kvalitet
Legeredskaber udviklet i samarbejde
med børn
Vedligeholdelsesfrie legepladser
Bæredygtige materialer
EN1176 certificeret af TÜV

Du får alle grundelementerne til en god kvalitets legeplads til lav
pris
Kompakte tårne, som har minimalt arealbehov.
Systemerne fås i en bred vifte af varianter, som kan dække ethvert
behov.Klik her for at se mere om produktet på vores hjemmeside:
https://www.ledon.dk/produkt/lb0830/

grundlæggende motorisk udfordring er i højsædet – også for de
større børn.
Kan let integreres i både eksisterende legemiljø’er eller kombineres
Telefon:74
82 65 65
Produktion / administration:
med LEDONs andre
temaverdner.
info@ledon.dk, www.ledon.dk

Vestergade 25, DK-6510 Gram

Ligesom LEDONs andre serier får du en vedligeholdelsesfri

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

