
Legemiljø Lynette 2+ år
Varenummer:705212

Linette er et mindre legemiljø i Castle serien som henvender
sig til de mindre børn fra 2 år og op.
En bred og skridsikker trappe fører op til det første
tårn. Herfra er det muligt at suse ned af åbne rutsjebane.
Rutsjebanen er lavet i polyethylen, som ikke bliver varmt,
når solen skinner. En gyngende svævebro fører børnene
sikkert fra det første tårn og over til det næste. Her er en
lille balkon med kikkert, så man kan skue ud over
legepladsen. En fin klatrevæg leder de større børn ned
på jorden igen - De mindste må tilbage over broen og bruge
rutsjebanen eller trappen. Under det høje af de to tårne
er der et sjovt legepanel med mål tavler. Her kan riddere
og andet godtfolk skyde til måls efter hullerne og børnene
kan øve sig i at lægge point sammen.

Legemiljøet ligner en rigtig borg med grå "kampesten", røde tage
og gule faner på tagene. Vindue og tagvinduer består af gule og røde
felter af slagfast polycarbonat, som danner flotte figurer på jorden,
når solen skinner. Faklerne fungerer også som kighul,
der farver omverdenen rød, når børnene titter ud.
Alle materialer er 100% vedligeholdelsesfrie.

Alder: 2+ år
Mål: L: 468 x B: 349 x H: 498 cm.
Faldhøjde: 150 cm.
Sikkerhedsareal: 7,53x6,80 m.

Castle er en helt ny serie af klatrestativer og tilbehør
hvor temaet er middelalderborgen med alt hvad den
indebærer af fangehuller, balkoner, løngange og våbenskjolde.
I denne serie er der stor fokus på legeværdien
og intet er overladt til tilfældigheder!
Hvor det er muligt, er der bevægelige dele, som stimulerer
sanse- og finmotorikken, samtidig med de styrker
børnenes sproglige udvikling.
Både i krypten og i fængslet hænger gummilameller, som
stimulerer børnenes fysiske udvikling og rumforståelse.
Netsluser er med til at sikre at både små og store børn bliver
udfordret på både fysik og balance - De små kravler indeni,
de store børn klatrer udenpå.
Ud over de fantastiske legemiljøer, er der også vippedyr og
trædesten i denne serie. Vi anbefaler brugen af trædesten i
nærheden af ridderskjoldet - På ridderskjoldet kan sværdet drejes
som en pil og fx. bestemme hvilken trædesten, der nu giver helle,
om der er krokodiller i voldgraven og så videre. På denne måde
kan trædestenene både blive en integreret del af legen på
klatrestativet, men også være springbræt til videre leg på resten
legepladsen.

Varenummer: 705212

Leveringstid: 3-6 uger

Salgsenhed: 1 stk á 1 stk

Varegruppe: Legepladser

100% dansk virksomhed 

2 års reklamationsret

30 dages fuld returret på 
lagervarer

Personlig service

Spørgsmål? Ring på 8660 3720
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