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produktet på vores hjemmeside ...

Flere niveauer og en sjov rutsjebane 
Baldur er ét af seriens legetårne med flere niveauer. Denne model har
en rutsjebane, som kan tilgås fra to niveauer på henholdsvis 90 cm og
140 cm samt en trappe, hvilket gør legetårnet bedre egnet for mindre
børn. Ønsker du i stedet en mere udfordrende model til større børn?
Så se nærmere på legesystemet LB130 Bertil.

Trappen sikrer, at selv de mindste børn kan være med, når de skal
rutsje fra legetårnet Baldur. Her kan de nemt bevæge sig op af de
skridsikre trin og gribe fast i sidernes håndtag. Når de kommer op til
første niveau på tårnet, støder de på et vindue, som inspirerer
børnene til kreative og sjove lege samt social interaktion.

Fra det øverste niveau kan de nyde turen med fuld fat på ned ad
rutsjebanen. Her bringer de gentagne rutsjeture dog ikke kun smil og
glæde frem, de er også med til at forbedre børnenes grovmotorik og
balance. Ligeledes bliver de klogere på at bedømme afstand og fart,
ligesom de også får en fornemmelse for tyngdekraften.

Kvalitetsmaterialer giver bedre
oplevelser
En rutsjetur på LEDONs rutsjebaner skal være fornøjelig i al slags
vejr. Derfor bliver de produceret i det slidstærke materiale polyethylen,
der ikke bliver brandvarm i solskin. Det skaber heller ikke statisk
elektricitet eller giver stød i modsætning til rutsjebaner af metal.

På samme måde er vores vinduer produceret til at skulle klare al slags
vind og vejr. De er fremstillet af glasklart polycarbonat, som har en
enorm slagstyrke. Det betyder, at glasset ikke kan slås i stykker, og
det er dermed sikret mod hærværk. Derudover er materialet
UV-beskyttet og bliver ikke misfarvet trods mange timers sollys.

Hvorfor købe LEDON Basic:
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.

grundlæggende motorisk udfordring er i højsædet – også for de
større børn.

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

Ligesom LEDONs andre serier får du en vedligeholdelsesfri
legeplads af højeste kvalitet.

SpecifikationerSpecifikationer

Bestillingsnummer
LB135G: Nedgravning
Bestillingsnummer
LB135G: Nedgravning

Produktmål (LxBxH)
346 x 131 x 222 cm
Produktmål (LxBxH)
346 x 131 x 222 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
596 x 430 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
596 x 430 cm

Maksimal faldhøjde
140 cm
Maksimal faldhøjde
140 cm

Aldersanbefaling
Fra 3 år
Aldersanbefaling
Fra 3 år

Vejledende montagetid
2 personer 6 timer
Vejledende montagetid
2 personer 6 timer

Hvorfor vælge LEDON:Hvorfor vælge LEDON:

Dansk produceret kvalitetDansk produceret kvalitet

Legeredskaber udviklet i samarbejde
med børn
Legeredskaber udviklet i samarbejde
med børn

Vedligeholdelsesfrie legepladserVedligeholdelsesfrie legepladser

Bæredygtige materialerBæredygtige materialer

EN1176 certificeret af TÜVEN1176 certificeret af TÜV

Klik her for at se mere om produktet på vores hjemmeside: 
https://www.ledon.dk/produkt/lb135/
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info@ledon.dk, www.ledon.dk

 
Produktion / administration:
Vestergade 25, DK-6510 Gram

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