
Byggeklodser, X-Block - mellem pakke
Varenummer:36922

X Block Mellem Pakke leveres på 1 helpalle
- 20 stk. Røde X 8 Block (bruges som byggeklodser)
- 8 stk. Gule X Board (bruges som sæde)
- 6 stk. Grønne X Fix (bruges som "cement")
- 2 stk. Blå X Stick (bruges som bindeled)

OBS: Billeder er kun vejledende og viser ikke
nødvendigvis det specifikke indhold i pakken!

Alle plastdele i X-Block sortimentet er
fremstillet af Svanemærket plast.

X-Block er et byggeklodskoncept, der kickstarter
en fantasifuld leg, gør legepladsen levende og
som skaber uendelige muligheder for kreativ udfoldelse,
i form af konstruktioner, lege og spil. Med X-Block
får I kort sagt uendeligt mange timers leg.

Legen med X Block styrker motorikken, samarbejdsevnerne,
kreativiteten og fantasien hos børn og barnlige sjæle
mellem 1 og 100 år.

Byggeklodserne er udviklet og produceret i Danmark, har
en levetid på op til 20 år og opfylder Legetøjs-
bekendtgørelsen. Dermed er X Block en sikker investering
for børneinstitutioner, SFO'er og skoler, der vil tilbyde
børnene en enestående mulighed, for udendørs såvel som
indendørs, evigt skiftende og lærerig lege, hvor det kun
er fantasien, der sætter grænser.

Slip fantasien og legebarnet fri!

Med X Block kan I bygge mange forskellige ting. Dette er kun et lille udsnit:

Aktivitetsbord
Balancebane
Basketkurv
Butik
Bænk
Fiskedam
Hoppeplatform
Kravlebænk
Opbevaringskasse
Pointspil
Scene med siddepladser
Skammel
Tribune

Oliver Erritzøe forklarer:
"Stakkevis af grønne mælkekasser - det er vist et syn,
de fleste børneinstitutioner kender.

De velkendte plastikkasser til mælk er populært legetøj
i børnehaver, SFO'er og skoler over hele landet. Sådan
var det også i den københavnske børnehave, hvor jeg,
Oliver Erritzøe, begyndte at arbejde i 2010.

Børnene blev mere og mere kreative, efterhånden som
stakken af mælkekasser voksede, og der blev bygget
cykelbaner, labyrinter, legehuse og meget mere.
Mulighederne var uendelige, og legepladsen blev til
et meget mere spændende sted at være.

Det gik hurtigt op for mig, hvad det var, mælkekasserne
kunne. De mange spændende konstruktioner gav børnene
ejerskab over legepladsens udtryk, og de fik mod på
og lyst til at udfordre deres fantasi. Og undervejs
udviklede de sig og lærte den vigtige kunst - at
samarbejde.

Der var bare lige et - væsentligt - minus:
Mælkekasserne er ikke godkendt som legetøj,
og de væltede nemt.

Derfor gik jeg i gang med at udvikle et alternativ -
jeg ville skabe det produkt, der manglede. Det skulle
være sikkert, det skulle være godkendt, og det skulle
være verdens bedste legetøj.

Klodserne er sikre og stabile, fordi de bliver stablet
i halvforbandt (som man kender fra murstensbyggerier).
Samtidig giver X BlockT uanede muligheder for både
konstruktioner og tilføjelser på grund af de
karakteristiske samlekryds på alle flader.

Klodserne er fremstillet i slagfast plast, der har
en holdbarhed på op til 20 år. Og vigtigst af alt
- X Block er CE-godkendt."

Mere om klodserne:
---------------------------------

X8 Byggeklodser
Fremstillet i HDPE plast.
20 års holdbarhed.
CE mærket.
Måler: L:45 x B:22,5 x H:22,5 cm.

X8 er vores basis klods. Den kan kombineres med andre
klodser på alle 6 leder. Den kan bygges forbandt og
dermed sikre konstruktionerne, at de ikke bliver ustabile.
X 8 klodsen kan kombineres med en anden klods på 32
forskellige måder.
(Brug X Fixs om "cement" mellem klodserne.)

X BOARD
Fremstillet i HDPE plast.
20 års holdbarhed.
CE mærket.
Måler: L:45 x B:22,5 x H:1,5 cm.

X Board bruges til at lukke toppen på X8, så den bla.
kan bruges som bænk/skammel. Ved at lægge den på toppen,
låser klodserne helt fast og man kan nu bevæge sig
sikkert på dem. X Board 8 er præget med små x'er i 0,5
mm højde, så den er skridsikker.

X FIX
Fremstillet i Termoplast plast.
CE mærket.
Måler: L:22,5 x B:11,25 x H:3,0 cm.

X Fix kan fungere som "cement" mellem klodserne og
udvider desuden kombinationsmulighederne på X8 fra
32 til uendelige mange.

X STICK
Fremstillet i vandfast krydsfiner.
CE Mærket.
Måler: L:135 x B:10 x H:1,5 cm

X Stick kan bruges som bindeled mellem klodserne.

Varenummer: 36922

Leveringstid: 1-5 hverdage

Salgsenhed: 1 stk á 1 stk

Varegruppe: Legetøj, ude

100% dansk virksomhed 

2 års reklamationsret

30 dages fuld returret på 
lagervarer

Personlig service

Spørgsmål? Ring på 8660 3720
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