
Legemiljø Pelleas 2+ år
Varenummer:705215

Pelleas er et af de store legemiljøer i Castle serien som
henvender sig til børn fra 2 år og op.
Pelleas er udstyret med hele 3 tårne, 1 rutsjebane,
en netsluse og et fangehul. Via et lille plateau entres det
første tårn. Herfra går legen videre over hængebroen
til tårn nummer to. Dette tårn er udstyret med et bevægeligt
ror. Når roret drejes, roterer sværdet på våbenskjoldet
på modsatte side og kan derved skabe legemuligheder for
børn nedenfor tårnet. Den åbne rutsjebane er en sikker
vinder, hvis tårnet skal forlades hurtigt. Fra det mellemste
tårn kan man benytte den gyngende svævebro for at
komme frem til det store tårn. En netsluse bruges som både
op- og nedgang fra tårnet - De små kravler inde i slusen
og de større børn kan kravle uden på den. En lille balkon
med kikkert danner rammen om en udsigtspost, hvor fra
man kan holde øje med fangehullet. For til Pelleas klatremiljø
hører der naturligvis også et hængende fangehul
med sjove detaljer som mad-luge og nøgle til at "låse"
fangerne inde. Ophænget sørger for konstant bevægelse,
der træner børnenes balance- og labyrintsans.
Under tårnene er der sjove legepaneler med skattekiste,
målskiver og krypt. Krypten består af en åbning med en
række gummilameller, som stimulerer børnenes fysiske
udvikling og rumforståelse, når de kravler gennem dem.

Legemiljøet ligner en rigtig borg med grå "kampesten", røde tage
og gule faner på tagene. Vinduer 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: 791 x B: 449 x H: 498 cm.
Faldhøjde: 187 cm.
Sikkerhedsareal: 11,51x7,37 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: 705215

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

Nikostine ApS - Mariendalsvej 19 - 8800 Viborg - Telefon: 8660 3720 - www.nikostine.dk - nikostine@nikostine.dk

Alle priser er angivet ekskl. moms. | Leveringstiden er vejledende | Produkter kan være vist med tilkøb

Genereret den 24/05/2023 kl. 06:38 side 1 af 2 sider



Nikostine ApS - Mariendalsvej 19 - 8800 Viborg - Telefon: 8660 3720 - www.nikostine.dk - nikostine@nikostine.dk

Alle priser er angivet ekskl. moms. | Leveringstiden er vejledende | Produkter kan være vist med tilkøb

Genereret den 24/05/2023 kl. 06:38 side 2 af 2 sider


