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

Et legehus med legepanel og vindue

Specifikationer
Specifikationer

Beca er ét af Basic-seriens fire legehuse. Denne model har et
trekantet design, hvoraf den ene side er lukket og har et vindue, mens
den anden er udstyret med et legepanel. Ønsker du et mere
traditionelt og firkantet udseende? Så se nærmere på legehuset
LB089 Beth.

Bestillingsnummer
Bestillingsnummer
LB084G: Nedgravning
LB084G: Nedgravning
LB084C: Overflademontage
LB084C: Overflademontage
Produktmål (LxBxH)
Produktmål (LxBxH)
100 x 92 x 172 cm
100 x 92 x 172 cm

Legehuse er populære blandt børnene til rollelege, og her er Beca
ingen undtagelse. Legepanelets disk og kugleramme gør den oplagt
som butik, hvor de små kan sælge mudderkager og andet godt. Rolleog forhandlingslege er med til at øve børnenes sociale kompetencer.
Her træner de både at løse konflikter, udvikle empati samt udtrykke
deres egne følelser og sige fra. Dette styrker alt sammen deres evner
for kommunikation og samarbejde.
Beca er også designet med et vindue i husets ene væg. Et vindue
giver en god rumfornemmelse og et nyt perspektiv til omverdenen,
hvilket er med til at inspirere børnene til nye, sjove lege og social
interaktion. Vinduet er desuden lavet i vores glasklare polycarbonat,
der er UV-beskyttet og ikke kan slås i stykker. Disse egenskaber
sikrer glasset mod hærværk, vejret og solens stråler.

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
399 x 391 cm
399 x 391 cm
Maksimal faldhøjde
Maksimal faldhøjde
60 cm
60 cm
Aldersanbefaling
Aldersanbefaling
Fra 2 år
Fra 2 år
Vejledende montagetid
Vejledende montagetid
2 personer 2 timer
2 personer 2 timer

Hvorfor
LEDON:
Hvorfor
vælgevælge
LEDON:

Hvorfor købe LEDON Basic:

Dansk produceret kvalitet

Du får alle grundelementerne til en god kvalitets legeplads til lav
pris

Legeredskaber udviklet i samarbejde
med børn

Kompakte tårne, som har minimalt arealbehov.
Systemerne fås i en bred vifte af varianter, som kan dække ethvert
behov.
grundlæggende motorisk udfordring er i højsædet – også for de
større børn.

Vedligeholdelsesfrie legepladser
Bæredygtige materialer
EN1176 certificeret af TÜV

Kan let integreres i både eksisterende legemiljø’er eller kombineres
med LEDONs andre temaverdner.
Klik her for at se mere om produktet på vores hjemmeside:

Ligesom
LEDONs andre serier får du en vedligeholdelsesfri
https://www.ledon.dk/produkt/lb084/
legeplads af højeste kvalitet.
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