
Balanceblomst fra Gonge - 13 dele
Varenummer:Q2290

Stor Balanceblomst Sæt med 13 sjove dele,
fra Gonges Build N' Balance -serie,
af balanceelementer, der kan kombineres
lige som din fantasi lyster.

Sættet kan opsættes på mange forskellige
måder og kombinationer og billedet her, er
kun vejledende.

Indeholder 13 dele:
2 x blå balanceplanker
1 x lilla slack line
1 x grøn rocking planke
4 x balancetoppe H:10 cm.
3 x balancetoppe H:24 cm.
2 x grønne log planker

Så er der lagt op til den helt store
balance og motorikleg. Find mere
inspiration til at bygge balancebaner
i denne video...

> https://www.youtube.com/watch?v=McTccuL2RYM

SÆRLIGE BEHOV:
Børn med særlige behov kan have stor glæde af
Gonges Build-N-Balance sæt, da disse baner kan
laves ud fra barnets udviklingsniveau og
sværhedsgraden kan nemt justeres op og ned.

Balancebaner er altid en rigtig god leg for børn,
med eller uden kognitive udfordringer, da der er
utrolig meget læring i at lege på i disse baner.

Barnet vil styrke og stimulere sine muskler i
kroppen, grovmotorikken, kropsbevidstheden,
koordination, koncentration, balancen og
selvtilliden. Med andre ord, de er virkelig
gode for børn med særlige behov.

Varenummer: Q2290

Leveringstid: 1-5 hverdage

Salgsenhed: 1 stk á 13 dele

Varegruppe: Lejetøj, inde

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. 06:39 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. 06:39 side 2 af 2 sider


