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

LEDON Pirates – En teamverden for børn i alle
aldre
LEDONs nye piratskibe danner rammen om et ægte piratunivers hvor
børn i alle aldre kan slå sig løs – kun fantasien sætter grænser.
LEDON Pirates er udviklet i samarbejde med børn og pædagogisk
personale og derigennem sikrer vi, at alle seriens legeredskaber er
sjove og samtidig understøtter børns naturlige udvikling.

Hvorfor købe LEDON Pirates:  

Er udviklet i samarbejde med børn.

Kan udbygges løbende med skibe, skatteøer og hængebroer.

Skibene leveres i mange forskellige prisklasser.

Skibene kan kombineres med legesystemer fra LEDONs andre
temaverdener.

Unik legeplads i modulær opbygning.

SpecifikationerSpecifikationer

Bestillingsnummer
LP165
Bestillingsnummer
LP165

Produktmål (LxBxH)
365 x 235 x 202 cm
Produktmål (LxBxH)
365 x 235 x 202 cm

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
663 x 531 cm
Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
663 x 531 cm

Maksimal faldhøjde
90 cm
Maksimal faldhøjde
90 cm

Aldersanbefaling
Fra 3 år
Aldersanbefaling
Fra 3 år

Vejledende montagetid
2 personer 8 timer
Vejledende montagetid
2 personer 8 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

Klik her for at se mere om produktet på vores hjemmeside: 
https://www.ledon.dk/produkt/lp165/
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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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Målstok 1:100 (når der printes i 100%)
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