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De kracht van de serie zit vooral in de op spelen gebaseerde activiteiten, die de ontwikkeling stimuleren van allerlei competenties op het gebied van grove en fijne motoriek, oog-hand-coördinatie, linguïstische, sociale en emotionele vaardigheden, en
het vermogen om logisch en abstract te denken.
Bij de ontwikkeling van LEDON MiniPlay ligt de focus met
name op activiteiten en motorische vaardigheden die geschikt zijn voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar.
Alle activiteiten in de serie zijn zorgvuldig ontwikkeld en getest in nauwe samenwerking met kinderen en pedagogische
professionals, waaronder ook ergo- en fysiotherapeuten.

MiniPlay is de beste keuze voor
speeltoestellen voor de jongste kinderen:

•
•
•
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LEDON MiniPlay is speciaal ontworpen voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar
Zorgt voor natuurlijke ontwikkeling door speelplezier
Ontwikkeld in samenwerking met kinderen en pedagogische professionals

•

Weinig onderhoud

•

Gemaakt in Denemarken

•

Korte levertijden
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Visie en missie
Missie
Het is onze missie om door middel van onze speeltoestellen
speelmogelijkheden te creëren waardoor kinderen zich zowel
fysiek als op taalkundig en sociaal vlak kunnen ontwikkelen in
een veilige omgeving.

Visie
Het is onze visie om kinderen te ondersteunen en te inspireren
op het vlak van hun fysieke, communicatieve en cognitieve
ontwikkeling.

LEDON
Een familiebedrijf, gerund
door drie generaties
Toen Leo Donbæk LEDON in 1969 oprichtte, wilde
hij echt een verschil maken: hij wilde leuke, uitdagende en kwalitatief hoogwaardige speeltuinen
ontwikkelen die niet alleen duurzaam waren, maar
ook zeer veilig.
Inmiddels is Leo’s zoon, Tom Donbæk, CEO van
LEDON. Sinds 1984 jaar hebben hij en zijn vader het productieproces continu ontwikkeld en
technisch verbeterd, waardoor alle speeltoestellen
van LEDON tegenwoordig worden gefabriceerd
met behulp van technische programma’s, software
en CNC-machines. Vakmanschap en kwaliteit
staan nog altijd hoog in het vaandel. Zo worden
alle details nauwkeurig met de hand gemaakt en
worden daarnaast alle producten handmatig in
elkaar gezet.
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Sinds 2012 is ook Toms dochter, Simone Donbæk, in dienst bij
het familiebedrijf, maar eigenlijk was ze haar hele leven al bij de
onderneming betrokken: eerst als kind, later tijdens haar bijbaantje in het magazijn en tegenwoordig als marketingmanager.

Dezelfde passie en ambitie
We zijn met drie generaties en allemaal worden we gedreven
door dezelfde passie en ambitie: we willen kinderen de beste
speelervaring ooit bieden, en dat allemaal op een verantwoorde manier. Hiervoor zijn toegewijde werknemers, uitgebreide
knowhow en geoptimaliseerde en hoogwaardige productielijnen essentieel. De productie van LEDON vindt dan ook volledig
in Denemarken plaats, in faciliteiten waar de kwaliteit continu
wordt gecontroleerd en waar producten worden gemaakt waar
kinderen over de hele wereld eindeloos speelplezier mee kunnen
beleven.

Waarden
Speelwaarde
We creëren speelervaringen die volledig in
het teken staan van plezier. Ervaringen die de
fantasie van kinderen aanwakkeren en hun ontwikkeling
stimuleren. De waarde van spelen is onze drijfveer. We
vragen altijd aan kinderen om onze producten op speelwaarde te testen en afhankelijk van de resultaten bepalen
we hoe we onze speelomgevingen samenstellen.

Kwaliteit en veiligheid
Kwaliteit en veiligheid zijn noodzakelijke
voorwaarden voor een fijne speelervaring. We
gebruiken de beste materialen, zetten de verschillende
onderdelen handmatig in elkaar en hanteren een strikte
kwaliteitscontrole. Onze producten voldoen aan de Europese EN 1176-norm en zijn gecertificeerd door TÜV SÜD.

Duurzaamheid
Kinderen staan bij ons centraal. We willen hen
niet alleen de leukst mogelijke speelervaring
bieden, maar streven er ook naar een betere wereld aan
hen door te geven. Dit doen we door te focussen op duurzaamheid. Zo zijn onze panelen van polyetheen voor een
groot deel gemaakt van gerecycled plastic.

Al onze speeltoestellen worden in Denemarken geproduceerd en in ruim 40 verschillende landen verkocht.

Knowhow
Bij LEDON creëren we al 50 jaar lang speelervaringen voor kinderen. We weten hoe we de
ideale speelervaring kunnen creëren, omdat we kinderen
begrijpen en alles over de ontwikkeling van een kind
weten. Hierdoor begrijpen we als geen ander waar een
speelomgeving aan moet voldoen om optimale speelwaarde, duurzaamheid en veiligheid te bieden.

Advies en begeleiding
Je moet over veel zaken nadenken wanneer je
een nieuw speeltoestel wilt kopen. Welk toestel
voldoet aan je behoeften, hoeveel ruimte is er nodig,
welke veiligheidsondergrond is geschikt, enz.? We helpen
je graag de oplossing te vinden die het best aansluit bij je
eisen en budget.

Cocreatie
Alle details van onze speelomgevingen zijn
gericht op optimaal speelplezier. Tijdens de
ontwikkelingsfase werken we nauw samen met kinderen
om ervoor te zorgen dat we speelervaringen ontwikkelen
die aansluiten bij hun wereld - op het gebied van spelen,
leren en ontwikkelen.
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Samen met kinderen
producten ontwikkelen
Een op het kind gerichte
aanpak voor de beste
speelervaringen
Bij het ontwerpen van speeltoestellen staan kinderen
bij ons centraal, omdat we weten dat kinderen de
allerbeste ontwikkelaars van speelervaringen zijn. We
betrekken ze daarom bij het ontwerpproces en stimuleren ze hun fantasie te gebruiken voor de leukste
speelervaringen en deze ideeën vervolgens verder uit
te werken. We werken niet alleen samen met kinderen
zodat ze onze producten kunnen testen en beoordelen, maar we zien hen echt als actieve cobedenkers in
het volledige ontwerpproces van speeltuinen.
Onze ontwerpen en innovaties zijn gericht op kinderen, omdat die van nature creatief zijn en vaak een
meer open mindset hebben dan volwassenen. Door met kinderen samen te
werken krijgen we input, inspiratie en ideeën die ver uitstijgen
boven datgene wat we zelf
kunnen bedenken. We
krijgen antwoord op
vragen waarvan we het
bestaan niet kenden,
wat kan leiden tot de
meest waardevolle
en innovatieve
kennis voor het
ontwikkelings
proces.
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Kinderen zijn echte speelexperts
We gebruiken de expertise van ontwerpers om oplossingen
onder de loep te nemen en deze te testen met prototypes en
tijdens cocreatiesessies met kinderen. We spelen met kinderen
om nieuwe dingen te leren en omdat we benieuwd zijn waarom ze doen wat ze doen en hoe ze omgaan met de wereld om
hen heen. Op die manier krijgen we uit de eerste hand inzicht
in de wereld waarvoor we producten ontwerpen. Zo zorgen we
ervoor dat de ontwerpen van onze speeltuinen niet zijn gebaseerd op onze eigen aannames over kinderen en hun levens,
maar dat ze berusten op de ervaringen van echte kinderen en
hun belevingswereld.

Wij maken de dromen van
kinderen waar
Doordat kinderen bij ons centraal staan, kunnen we niet alleen
de best mogelijke speeltoestellen bieden, maar leggen we ook
de basis voor de best mogelijke speelervaringen. Speeltoestellen zijn alleen stimulerend als ze ook daadwerkelijk worden
gebruikt en daarom is het essentieel dat een toestel interessant
is, en aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Een speeltoestel moet hun natuurlijke nieuwsgierigheid, onderzoekende
aard en creativiteit prikkelen en hun natuurlijke ontwikkelingsproces bevorderen en ondersteunen.
Wij weten als geen ander dat kinderen echte experts zijn op
het gebied van spelen, en dat we alleen samen met hen de
beste speelervaringen kunnen creëren. Uiteindelijk is het ons
doel de wereld net een beetje mooier te maken, zodat we de
dromen van kinderen kunnen laten uitkomen en hun ontwikkeling door middel van speelplezier kunnen ondersteunen.

Waardebloem
Kinderen doen belangrijke vaardigheden op wanneer
ze spelen. Door middel van spel leren ze meer over de
verschillende aspecten van het leven en het geeft hun
een goede basis om uit te kunnen groeien tot verantwoordelijke burgers.
Om ervoor te zorgen dat onze speeltoestellen en -omgevingen de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk
ondersteunen, werken we op basis van de zogenoemde
‘waardebloem’.
Deze bloem is wetenschappelijk onderbouwd en geeft
de vijf vlakken weer waarop kinderen zich door middel
van spel kunnen ontwikkelen.

Fysieke ontwikkeling
Kinderen worden tijdens het spelen en bewegen
gestimuleerd hun lichaam actief te gebruiken.

Creatieve ontwikkeling
Kinderen worden aangemoedigd te experimenteren, creatief te zijn en hun fantasie te gebruiken.

Ieder speeltoestel stimuleert een of meer
van de genoemde vaardigheden en in
de speeltuin zouden alle verschillende
‘blaadjes’ terug moeten komen.
Daarvoor is het nodig dat speeltoestellen zorgvuldig worden
ontworpen.
We gebruiken de waardebloem, omdat we ervan
overtuigd zijn dat in
goede speeltuinen alle
vijf de elementen naar
voren komen. Doordat
we ons bewust zijn van
de verschillende ontwikkelingsgebieden, kunnen
we ervoor zorgen dat de vijf
blaadjes van de waardebloem stuk voor
stuk deel uitmaken van de speelervaring. Zo zorgen
we er uiteindelijk voor dat de speeltuin kinderen zo optimaal mogelijk ondersteunt bij
hun natuurlijke
ontwikkeling.

Emotionele ontwikkeling
Kinderen leren hun emoties begrijpen en
beheersen.

Sociale ontwikkeling
Door met elkaar te spelen, leren kinderen met
elkaar omgaan en elkaar te respecteren. Hierdoor
doen kinderen communicatieve en sociale vaardigheden op.

We spelen met kinderen
om van ze te leren

Cognitieve ontwikkeling

Søren Skøtt
Head of Design, LEDON

Door te spelen leren kinderen de wereld om hen
heen te begrijpen.

CREATIEVE
ONTWIKKELING

FYSIEKE
ONTWIKKELING

COGNITIEVE
ONTWIKKELING

EMOTIONELE
ONTWIKKELING

SOCIALE
ONTWIKKELING
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MP110

NOA

MP120

ANNE
Vanaf 0 jaar

Vanaf 0 jaar
MAX

(H) 50 cm
(LxBxH) 92 x 75 x 134 cm
(LxB) 392 x 375 cm

MAX

(H) 58 cm
(LxBxH) 190 x 117 x 172 cm
(LxB) 440 x 417 cm

MP130

LUI

Vanaf 0 jaar
MAX

(H) 58 cm
(LxBxH) 231 x 86 x 177 cm
(LxB) 481 x 386 cm
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MP210

JONAS
Vanaf 0 jaar
MAX

(H) 58 cm
(LxBxH) 310 x 266 x 177 cm
(LxB) 610 x 516 cm

MP220

ELLA
Vanaf 0 jaar
MAX

(H) 58 cm
(LxBxH) 259 x 201 x 177 cm

MP250

OLIVIA
Vanaf 0 jaar

(LxB) 559 x 451 cm
MAX

(H) 58 cm
(LxBxH) 259 x 198 x 172 cm
(LxB) 559 x 448 cm
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MP350

FILIPPA

MP310

ASTRID

Vanaf 0 jaar

Vanaf 0 jaar
MAX

MAX

(H) 58 cm

(H) 58 cm

(LxBxH) 308 x 269 x 177 cm

(LxBxH) 345 x 300 x 177 cm

(LxB) 608 x 569 cm

(LxB) 645 x 600 cm

MP450

JONATHAN
Vanaf 0 jaar
MAX

(H) 58 cm
(LxBxH) 518 x 310 x 177 cm
(LxB) 818 x 610 cm
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MP070

ALFRED
Vanaf 0 jaar
MAX

(H) 25 cm
(LxBxH) 127 x 113 x 143 cm
(LxB) 427 x 413 cm

MP005

BRUM
Vanaf 0 jaar
MAX

(H) 30 cm
(LxBxH) 138 x 45 x 72 cm
(LxB) 438 x 345 cm
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Speelwaarde en
beweging voor de
kleinsten
MiniPlay is speciaal ontworpen voor de jongste kinderen, waardoor de speeltoestellen het ontwikkelingsproces tussen geboorte en 4 jaar zo optimaal mogelijk
ondersteunt.

Speelplezier
en ontwikkeling
Door te spelen ontwikkelen kinderen basisvaardigheden, als sociale omgangsregels en kennis
over hoe de wereld in elkaar zit. Alle speelactiviteiten van MiniPlay ondersteunen de natuurlijke
ontwikkeling van het kind door middel van
beweging, sfeerafbeeldingen, bruggetjes,
koepels en nog veel meer. Lees meer over
de verschillende speelactiviteiten op
pagina 18.

Verschillende leeftijden
– verschillende hoogten
Sommige torens hebben één opstapje, om de motorische vaardigheden te stimuleren van kinderen die nog
maar net kunnen lopen. Kinderen die hun evenwicht al
kunnen bewaren, kunnen door naar de iets hogere torens, met een vloerhoogte van 58 centimeter. De torens
zijn zo ontworpen dat een volwassene het kind zo
nodig kan ondersteunen tijdens het spelen. Meer
informatie onder ‘Veiligheid en nabijheid’.

Bruggen
beleven
In MiniPlay is een brug meer
dan alleen een verbinding tussen
twee torens. Het is een beleving,
een 'reis' die is ontworpen om de nieuwsgierigheid
van het kind te prikkelen en de grove motoriek en het
evenwichtsgevoel te stimuleren. De speelbruggen
geven zo maximale speelwaarde aan de gehele
speelomgeving. Lees meer over de vlinderbrug
op pagina 18.

EN 1176

Veiligheid voor alles
Om ervoor te zorgen dat de kleinste kinderen
veilig kunnen spelen, is MiniPlay voorzien van
antislipvloeren. De serie is gemaakt van polyethyleen, dat volgens de Amerikaanse voedselveiligheidsnormen is goedgekeurd. Het is dan ook
geen probleem als een kind op het materiaal
zuigt of bijt. De hele serie is uiteraard
goedgekeurd volgens EN1176-2018 en
gecertificeerd door TÜV SÜD.
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Toegang voor kruipers
en lopers
De kruiphelling is ontwikkeld voor de allerkleinsten, zodat ze hun grove motoriek en balans
kunnen trainen. Lees meer op pagina 19. De
trappen zijn geschikt voor oudere kinderen, met
een beperkt aantal treden, strategisch geplaatste
handvatten en beweegbare bloemen, die niet
alleen extra speelwaarde bieden maar ook
de fijne motoriek trainen.

Veiligheid en nabijheid

Extra voordelen

Als je tussen de 0 en 4 jaar oud bent, voelt het
veiliger als er een volwassene in de buurt is. De
hoogte en omvang van MiniPlay is daarom zo
gekozen dat een volwassene snel kan ingrijpen
en een kind kan ondersteunen als een helpende
hand nodig is. Daardoor is het kind in staat om
op verkenning uit te gaan en dingen uit te
proberen in een veilige omgeving.

MiniPlay is de perfecte speelomgeving voor dreumesen en peuters. De toestellen kunnen binnen of
buiten staan, en kunnen dankzij hun lage valhoogte
direct op het gras worden geïnstalleerd. De speelomgevingen zijn beschikbaar in verschillende groottes
met één tot vier torens, en staan garant voor
leerzaam speelplezier, zelfs als er veel kinderen
zijn. MiniPlay is gemaakt van 100% recyclebare materialen.

Materialen
MiniPlay is grotendeels gemaakt van onderhoudsvrij polyethyleen. De palen zijn thermisch
verzinkt om corrosie te voorkomen en vervolgens
gepoedercoat. Hierdoor komen de fraaie kleuren
van de palen goed uit, is het oppervlak extreem
kras- en schokbestendig en blijven kleine
vingertjes niet vastplakken aan bevroren
materiaal.

Dialoog met volwassenen
De eerste twee jaar van het leven van een kind zijn
cruciaal voor de spraak- en taalontwikkeling, en door
te spelen en samen te zijn, oefenen ze met hun eerste
woorden en zinnetjes. MiniPlay bevat daarom talloze
kleurige elementen die uitnodigen tot een gesprek
tussen kinderen en volwassenen. De dieren, vormen en kleuren bieden openingen voor een
creatief spel met woorden.
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Geselecteerde
speelactiviteiten
Draaiende dieren
Auto/bij
De auto heeft een sleutel, stuur,
versnelling en 'snelheidsmeter' in de
vorm van bekende dieren: de schildpad en de haas. De sleutel hangt
aan een verzinkte metalen ketting,
waardoor de zintuigen en fijne motoriek
worden gestimuleerd en dit paneel perfect is voor
kleine, nieuwsgierige vingertjes. Aan de andere kant
van het paneel is een bijenkorf en een bewegende
bij te zien, die van een bloem naar de bijenkorf kan
vliegen. De hoogte en het kronkelende spoor zijn
een uitdaging voor de fijne motoriek en het gevoel
voor beweging van kinderen.

Zandspel
Kinderen zijn dol op water en zand.
Door te spelen met zandgoten en
het beweegbare bakje oefenen ze hun
concentratievermogen en krijgen ze
begrip van oorzaak en gevolg. Met de
beweegbare bloem, vlinder en bij trainen
ze zowel hun oog-handcoördinatie als hun fijne
motoriek.

De draaiende dieren zijn bij uitstek
geschikt om gesprekken en taaltraining te stimuleren. De vier beestjes
hebben verschillende kleuren; de
onderste twee kruipen, de bovenste
twee vliegen. Er ontstaan zo al snel
gesprekjes over dieren en kleuren, en
vragen over waar de dieren zich verstopt hebben.
Door het spel trainen kinderen tegelijkertijd hun
fijne motoriek, hun cognitieve ontwikkeling en hun
taalvaardigheden.

Stemming/weer
De pictogrammen van gezichten kunnen worden gebruikt voor taaltraining
of als gespreksonderwerp, om zo de
cognitieve en sociale ontwikkeling van
het kind te stimuleren. Het is ook mogelijk om aan de hand van het paneel
dieper in te gaan op hoe een kind zich voelt. Het
kind kan zich identificeren met de bij, die naar een
bepaalde 'stemming' kan worden gedraaid. Daardoor
zou je kunnen vragen: “is de bij vandaag blij?” Dit
maakt het voor kinderen veel gemakkelijker om hun
gevoelens te uiten. Het ontwerp aan de andere kant
van het speelpaneel nodigt uit tot gesprekken over
het weer. Hier kan de rode pijl in de richting van de
verschillende weersymbolen worden gedraaid.

Vlinderbrug

Kruiphelling
De kruiphelling is ontwikkeld voor
de allerkleinsten. De gaten in de
helling fungeren als klimgrepen
en zorgen ook dat water en zand
worden afgevoerd. De zijkanten bieden ondersteuning
en kunnen ook fungeren
als handvatten wanneer
het kind oefent met
rechtop staan. De kleine
treden zijn zorgvuldig ontworpen, om de
natuurlijke ontwikkeling
van het kind optimaal te
ondersteunen.

Winkel
In de winkel kun je met de kleine
hendel een belletje laten klinken,
terwijl de ‘voorraad’ wordt aangeleverd door het rubberen luik. Beide
activiteiten versterken de motorische vaardigheden van het kind en
moedigen ‘doen-alsof’ en sociale interactie
aan. De kinderen voeren gesprekjes met elkaar en
onderhandelen, terwijl ze bekende taferelen uit hun
dagelijks leven naspelen. De winkel wordt altijd op
een lage hoogte geplaatst, zodat winkeliers en klanten gemakkelijk met elkaar kunnen communiceren
en van rol kunnen wisselen, ongeacht hun leeftijd.

In de boomtoppen
In een boomtop kun je de wereld vanuit een ander perspectief
bekijken. Het schokbestendige
koepelraam zorgt ervoor dat je de
wereld veilig van boven kunt bekijken - dankzij de ronde vorm kun je
zelfs recht naar beneden kijken. Bij
de wortels van de boom is er een
geheime grot.

Glijbaan
De glijbaan is perfect voor de
jongste kinderen: ze vinden het
heerlijk om naar beneden te glijden
en hebben de grootste pret terwijl
ze tegelijkertijd hun grove motoriek
en balans trainen en kennis opdoen
over zwaartekracht, afstand en
snelheid. De glijbaan heeft
twee handvatten die zo zijn
geplaatst dat ze een extra
gevoel van veiligheid
bieden voordat
kinderen naar
beneden gaan.

De vlinder met de kleurige vleugels stimuleert de
nieuwsgierigheid en de verbeelding van het kind en
moedigt het aan om op verkenning uit te gaan. Wanneer
de zon door de gekleurde vleugels van polycarbonaat
schijnt, lichten ze op.

Meer informatie
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www.ledonplay.com/miniplay

19

20 jaar garantie

• HDPE-paneelonderdelen
• Stalen palen en dakbalken
• Stalen vloerbalken en frames
• Andere verzinkte constructiedelen
• Roestvrijstalen onderdelen
10 jaar garantie

• Andere verzinkte montagestukken
• Spuitgietonderdelen PE- en PA6-

5 jaar garantie

• Gelakte metalen onderdelen
• Veren
• Touwen en netten
• Transparante koepels en ramen van
polycarbonaat

2 jaar garantie

• Beweegbare metalen en plastic
onderdelen

onderdelen

Alle producten voldoen aan EN 1176

EN 1176

Bij LEDON staat veiligheid hoog in het vaandel en daarom worden al onze LEDON
MiniPlay speeltoestellen gecontroleerd en goedgekeurd volgens de Europese norm
EN 1176-2018.
Certificering door TÜV SÜD. TÜV keurt uitsluitend producten goed die voldoen aan strikte
veiligheids-, betrouwbaarheids- en kwaliteitseisen.

LEDON A/S
Verkoop, marketing en
productontwikkeling:

Productie en
administratie:

Nordkajen 21,
DK-6000 Kolding

Vestergade 25,
DK-6510 Gram

+45 7482 6565
www.ledonplay.com
info@ledonplay.com
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