


Hier vind je glimmende wapenschilden, 
robijnrode daken en fakkels die lange 
schaduwen op de hangbrug werpen. Wie dit 
kasteel wil betreden, moet dapper en sterk 
zijn, maar vooral ook slim te werk gaan! 
Wees altijd op je hoede. Klimt daar iemand 
omhoog tegen de dikke kasteelmuren? Is 
er een dief over de slotgracht geslingerd en 
binnengekropen via een openstaand raam 
of is een rivaal er met de beeldschone 
prinses vandoor gegaan?

Iedereen wil de sleutel van de schatkist, 
maar om bij de schat te komen, moet je 
veel uitdagingen doorstaan: je moet je 
evenwicht bewaren, klimmen en je weg 
vinden door donkere gangen. Eén ver-
keerde stap kan er al voor zorgen dat je in 
de kerkers belandt, waar je met handboei-
en wordt vastgehouden.

Het kasteel van LEDON biedt een wereld 
van ongekende verbeelding en creativi-
teit. Onder het balkon is alles mogelijk. 
Of je nu op zoek bent naar de sleutel van 
de schatkist, op een ver avontuur gaat 
of het hart van de prinses wilt veroveren: 
er is genoeg te doen. Hier valt altijd 
wel een strijd te strijden en een land of 
prinsessenhart te veroveren. Stap op het 
witte paard!

Hoge torens, kerkers waaruit niemand 
kan ontsnappen, dappere ridders en 
mooie prinsessen. Er staat in het ridder-
kasteel altijd veel op het spel: er moeten 
in goede en in slechte tijden schatten 
worden gevonden en verdedigd.
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In 1969 richtte Leo Donbæk LEDON op met het 
doel een verschil te maken: hij wilde hoogwaardige 
speeltuinen maken die niet alleen heel duurzaam 
zijn, maar ook heel veilig.

Inmiddels is Leo’s zoon, Tom Donbæk, algemeen 
directeur van LEDON. In de afgelopen 33 jaar 
heeft hij samen met zijn vader het productieproces 
ontwikkeld en geïmplementeerd dat LEDON heeft 
gebracht naar waar het nu is. Tegenwoordig worden 
alle speeltoestellen 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 de producten handma-
tig in elkaar gezet. Sinds 2012 is ook Toms dochter, 

Simone Donbæk, werkzaam in het familiebedrijf, 
maar eigenlijk heeft ze altijd al een rol gespeeld in de 
onderneming. Eerst als kind dat met de producten 
speelde, later tijdens haar bijbaantje in de winkel 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 speelervaringen bieden, en dat 
allemaal op een verantwoorde manier. Hiervoor zijn 
toegewijde werknemers, gedegen knowhow en geop-
timaliseerde, hoogwaardige productie essentieel. Alle 
producten van LEDON worden dan ook in Denemar-
ken gemaakt. Hier bouwen we speelomgevingen van 
de beste kwaliteit waarin kinderen overal ter wereld 
iedere dag van uren speelplezier kunnen genieten.

LEDON
Een familiebedrijf, gerund door drie generaties

We creëren speelervaringen die 
volledig in het teken staan van 

plezier. Ervaringen die de fantasie van 
kinderen aanwakkeren en ze stimu-
leren om zich te ontwikkelen. De 

waarde van spelen is onze drijfveer. 
We vragen kinderen om onze produc-

ten op speelwaarde te testen en 
bepalen aan de hand hiervan hoe we 

de speelomgeving samenstellen.

Bij LEDON creëren we al bijna 50 jaar 
lang speelervaringen voor kinderen. 

We weten hoe de ideale speel-
tuin eruitziet omdat we kinderen 

begrijpen en veel weten over hun 
ontwikkeling. Hierdoor begrijpen we 
als geen ander waar een speelomge-
ving aan moet voldoen om zo veel 

mogelijk speelwaarde, duurzaamheid 
en veiligheid te bieden.

Kwaliteit en veiligheid gaan 
boven speelplezier. We gebrui-
ken de beste materialen, zetten 

de verschillende onderdelen 
handmatig in elkaar en hanteren 

een strikte kwaliteitscontrole. 
Onze producten voldoen aan 

de Europese EN1176-norm en 
zijn gecertificeerd door TÜV 

Hamburg.

Je moet over veel zaken naden-
ken wanneer je een nieuw speel-
toestel wilt kopen, bijvoorbeeld 
welk toestel aan je behoeften 

voldoet, hoeveel ruimte er nodig 
is en welke veiligheidsonder-

grond geschikt is. We helpen je 
graag de oplossing te vinden die 
het best aansluit bij je wensen, 

budget en ruimte.

Kinderen staan bij ons centraal. 
We willen ze niet alleen de 

beste speelervaring bieden, maar 
ook een betere wereld aan ze 

doorgeven. Om dit te bereiken, 
focussen we op duurzaamheid. Zo 
zijn onze panelen van polyetheen 
voor een groot deel gemaakt van 

gerecycled plastic.

In onze speelomgevingen staat het 
speelplezier centraal en dat zie je 

zelfs in de allerkleinste details terug. 
We werken in de ontwikkelingsfase 
samen met kinderen om speelerva-
ringen te creëren die aansluiten op 
hun wensen en behoeften. Hierbij 

houden we niet alleen rekening met 
het speelplezier, maar ook met de 

leerervaring en ontwikkeling.

Speelwaarde

Knowhow

Kwaliteit en veiligheid

Advies en begeleiding

Duurzaamheid

Cocreatie

Waarden

Visie en missie

Missie

Het is onze missie om door middel van onze speeltoe-
stellen in een veilige omgeving speelmogelijkheden 
te creëren waardoor kinderen zich zowel fysiek als op 

taalkundig en sociaal vlak kunnen ontwikkelen.

Visie

Het is onze visie om kinderen te ondersteu-
nen en inspireren bij de ontwikkeling van 

hun fysieke, communicatieve en cognitieve 
vaardigheden.

Al onze speeltoe-
stellen worden in 
Denemarken ge-
produceerd en in 
42 verschillende 
landen verkocht
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Doordat we kinderen bij het ontwerpproces betrekken, 
hebben we activiteiten ontwikkeld die inspireren en die 
geschikt zijn voor verschillende speelscenario’s.

Speelwaarde

Door in elk element 
speelwaarde te integreren, 

zorgen we ervoor dat 
kinderen voortdurend 

worden uitgedaagd en dat 
hun verbeelding wordt 

gestimuleerd

“

Søren Skøtt
Responsable du design

LEDON

En toen speelden we, dat… Vraag het aan de kinderen

Productontwikkeling Cocreatie

Bij LEDON zijn we diep vanbinnen zelf nog kind en 
we werken dan ook graag samen met kinderen. Zij 
helpen ervoor te zorgen dat het eindproduct leuk is 
om in te spelen. 

Onze speelomgevingen zijn gebaseerd op acade-
mische theorieën. We weten veel over de ontwik-
keling van kinderen, zowel op fysiek, cognitief en 
creatief vlak als op emotioneel en sociaal vlak. 
We weten hoe we de ontwikkeling van kinderen 
kunnen stimuleren door middel van speelervarin-
gen, maar we hebben de kinderen wel nodig om 
ons doel te bereiken. Wij laten ons leiden door hun 
verbeelding.

Vaak zeggen we: we maken geen speeltuinen; we 
creëren speelervaringen. En dit doen we door samen 
te werken met kinderen. Onze focus ligt op spelen-
derwijs leren. We zorgen voor een hoge speelwaarde 
door naar kinderen te luisteren en onszelf voortdurend 
te blijven vernieuwen. We vertalen hun inbreng naar 
daden en brengen wilde fantasieën tot leven zonder 
de veiligheid of kwaliteit uit het oog te verliezen. 

Om speelervaringen te kunnen creëren, moeten we 
kaders bieden die kinderen uitnodigen om te spelen, 
die tot hun verbeelding spreken en deze uitdagen. We 
houden van het eerste idee tot het eindproduct de be-
langen van het kind voor ogen. Kinderen zijn het bewijs 
dat onze systemen de beoogde uitwerking hebben.  

Het is in elk productontwikkelingsproces belangrijk 
om inzicht te hebben in de beoogde markt: wie 
gebruikt het product, hoe wordt het gebruikt en wat 
zijn de behoeften van de doelgroep? 

Bij LEDON maken we speelomgevingen en onze 
doelgroep bestaat daarom uit kinderen van alle 
leeftijden. Zij hebben het meest verstand van 
spelen. Zij zijn de experts, en als je de beste spee-
lervaringen ter wereld wilt creëren, moet je naar de 
experts luisteren. 

We benaderen kinderen op een toegankelijke manier 
en laten ons vanaf het begin door hen adviseren. We 
vragen bijvoorbeeld: ”Als je een kasteel had, hoe 

zou dat er dan uitzien? En wat zou je er doen?” De 
jongens zeggen één ding en de meisjes weer iets 
anders. Terwijl de kinderen uitleggen wat ze voor 
ogen hebben, schrijven wij alles enthousiast op. 

Vervolgens gaan we terug naar de tekentafel om 
de input van de kinderen om te zetten in verhaal-
elementen en fysieke speelonderdelen: Als er een 
slot op de schatkist zit, loopt er vast een dief rond. 
Dan moeten er een sleutel, een gevangenis en een 
vluchtroute zijn. Een prinses heeft een prins nodig. 
Zij moet een balkon hebben en hij een paard. Als 
het prototype klaar is, gaan we terug naar de kin-
deren en praten we verder totdat we samen met en 
speciaal voor hen een omgeving hebben gecreëerd.  
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Kinderen zijn 
experts op het gebied 

van spelen. Het is 
belangrijk om de waarde 

hiervan in te zien en 
ze te betrekken bij het 
ontwikkelingsproces

“

“

Jezelf uitnodigen in de wereld van kinderen 
Elk succesvol speelgoedproduct is gebaseerd op de 
motivatie, nieuwsgierigheid, verwondering en passie 
van kinderen. Als je je tijdens het ontwerpproces al op 
kinderen richt, kun je het product ook daadwerkelijk 
interessant maken voor degenen die er uiteindelijk 
mee gaan spelen: de kinderen. Het is daarom belan-
grijk dat we hier al vóór de daadwerkelijke produc-
tontwikkeling rekening mee houden. Het gaat er niet 
alleen om dat we kinderen uitnodigen om deel te 
nemen aan het ontwerpproces, maar ook dat volwas-
senen zichzelf uitnodigen in de wereld van kinderen. 

Kinderen weten het meest over kinderen 
De kinderen zijn de deskundigen. Ze zijn experts 
op het gebied van kind zijn en via hen krijgen we 
een beeld van hoe het is om kind te zijn en wat ze 
motiveert om te spelen en de wereld te verkennen. 
Als we ons openstellen voor hun leven, ze gadeslaan 
en nieuwsgierig zijn naar wat ze doen en hoe ze 
omgaan met de wereld om hen heen, krijgen we 
uit eigen hand inzicht in de doelgroep waarvoor we 
producten ontwerpen. Zo baseren we het design van 
de speeltoestellen niet op onze eigen aannames en 
vooronderstellingen over kinderen en hun dagelijks 
leven, maar op echte kinderen en de wereld waarin ze 
leven.

Kinderen deel laten uitmaken van het 
 ontwikkelingsproces
Goede speelervaringen zijn gebaseerd op de 
nieuwsgierige, onderzoekende en creatieve manier 
waarop kinderen hun omgeving benaderen. Als je 
producten voor kinderen maakt, speelt deze bena-
dering een belangrijke rol in het ontwerpproces. 

Karen Feder

Kinderen zijn van nature creatief en denken vaak 
vrijer dan volwassenen. Door kinderen deel uit te 
laten maken van het ontwikkelingsproces, krijg je 
input, inspiratie en ideeën die nooit bij jezelf zou-
den opkomen. Je krijgt soms antwoorden op vragen 
waarvan je niet wist dat je ze moest stellen en het 
levert vaak heel waardevolle, innovatieve kennis op 
voor het ontwikkelingsproces. 

Het product tussentijds laten testen
Een andere veelvoorkomende methode om kin-
deren bij het proces te betrekken, is door ze de 
producten in het definitieve ontwerpproces te laten 
testen. Zo kom je te weten of het speelgoed werkt 
zoals het bedoeld is. Als je het product pas hele-
maal aan het eind laat testen, loop je het risico dat 
een prototype na het investeren van veel werkuren 
en middelen niet aan de verwachtingen voldoet. 
Dit risico kan worden verkleind door kinderen bij 
elke stap van het proces te betrekken, zodat er 
tussentijds kan worden geëvalueerd en het ontwerp 
doorlopend kan worden bijgeschaafd.

Focus op kinderen creëert waarde voor iedereen 
Doordat kinderen bij ons centraal staan, kunnen we 
niet alleen de best mogelijke producten bieden, 
maar ook de best mogelijke speelervaringen. 
Speelgoed levert pas ervaringen op als ermee wordt 
gespeeld. Daarom is het zo belangrijk om producten 

relevant en interessant te maken voor kinderen. Ze 
moeten hun natuurlijke nieuwsgierigheid, onde-
rzoeksinstinct en creativiteit prikkelen zodat ze in hun 
ontwikkeling worden gesterkt en ondersteund. Een 
focus op de kinderen levert waarde op voor zowel 
de ontwikkelaar als de kopers, de gebruikers en de 
wereld waarin onze kinderen opgroeien en waar ze in 
de toekomst onderdeel van gaan uitmaken.

Karen Feder, 10. November 2017

Als je kinderen in hun natuurlijke omgeving 
observeert, krijg je fundamenteel inzicht in 
wat ze belangrijk vinden, waar ze zich mee 
bezighouden en hoe een normale dag er 
voor hen uitziet. Je bekijkt alles dan even 
door de ogen van kinderen.

– Karen Feder

Op ooghoogte met kinderen

Karen Feder heeft een achtergrond als observationeel 
kleuterleidster en interactieontwerper. Ze heeft zich de afge-
lopen jaren beziggehouden met kinderen, spelen en design. 

Karen heeft de strategische focus op spelen en design op 
de Kolding Design School opgebouwd door middel van 
uitgebreid onderzoek naar bedrijven die spellen maken, 
ontwikkelingsprojecten bij openbare instanties en nauwe 
samenwerking met experts, opinieleiders en gebruikers. 

Karen werkt nu aan het onderzoeksproject ‘Child-fo-
cused design of play’ (kindgericht speelontwerp), waarbij 
ze uitzoekt hoe een meer kindgerichte aanpak van het 
designproces de ontwikkeling van speelervaringen voor 
kinderen beïnvloedt.

Karen Feder
Promovenda in kindgericht 
speelgoedontwerp

Design School Kolding

Als je spelende kinderen observeert, ontdek je vaak volledig nieuwe 
dimensies die ontstaan tijdens hun interactie met het product.

Cocreatie bevordert de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit 
van kinderen.
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Dankzij de verbinding 
tussen de tekens op 
het wapenschild en 

de stapstenen zijn er 
talloze speelscenario’s 

mogelijk

Het oppervlak van de stapstenen is bekleed 
met slijtvast antisliprubber.

Kwaliteit en veiligheid

Het zwaard van het wapenschild kan met het roer aan de binnenkant worden bewogen.

Als de elementen samenkomen

Stapstenen en wapenschild

Als je dingen samen gebruikt, ontstaan er veel nieuwe mogelijk-
heden. Kinderen weten hier alles van. Daarom hebben we de 
stapstenen en het wapenschild uit de kasteelserie zo dicht bij 
elkaar geplaatst. Hierdoor wordt de verbeeldingskracht van 
kinderen gestimuleerd en kunnen de onderdelen worden 
gebruikt om spelenderwijs te leren, bijvoorbeeld ter 
bevordering van de motoriek en taalontwikkeling. 

Waar wijst het zwaard naar? Is de grond bijvoorbeeld 
alleen giftig als het zwaard op rood terechtkomt? Zorgt de 
rat ervoor dat we snel op de stapstenen gaan staan? Het 
spel wordt voortgestuwd door de verbeelding van kin-
deren. De vier illustraties op het wapenschild – de rat, de 
slang, de vleermuis en de papegaai – komen in de hele serie 
terug. Hierdoor kan het schild ook als uitgangspunt worden 
gebruikt voor een verdere verkenningstocht door de speeltuin. 

De stapstenen zijn verkrijgbaar in vier verschillende hoogten en als 
deze aan elkaar worden verbonden, kunnen oudere kinderen hun moto-
rische vaardigheden op de proef stellen om alle gouden munten te vinden.
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MAX

MAX

!

!

NB

Uitleg symbolen

Speelomgevingen
Het is niet alleen een kwestie van glijbanen, trap-
pen, steunpilaren en een grondplaat aan elkaar 
verbinden. Het gaat erom dat je een speels geheel 
creëert. De indeling van onze speelomgevingen is 
goed doordacht. Ze moeten logisch in elkaar zitten. 

Als je door de ramen kijkt, moet je bijvoorbeeld 
dingen kunnen zien die logisch zijn binnen het 
verhaal. De ramen moeten zo worden geplaatst dat 
je belangrijke elementen in de gaten kunt houden. 
En je moet vanaf het balkon de gevangenis kunnen 

zien, zodat de koning kan controleren of de gevan-
genen niet ontsnappen. 

We laten niets aan het toeval over. De speelom-
gevingen dragen bij aan het speelplezier en de 
ontwikkeling van kinderen. Er wordt bij het indelen 
van de activiteiten ook rekening gehouden met de 
verschillende leeftijdsgroepen: de kleinste kinderen 
hebben genoeg te doen op de begane grond, 
terwijl de oudere kinderen via een uitdagende route 
toegang krijgen tot de torens bovenin.

Verdiepingshoogte 
Geeft de hoogte tussen de verdieping en de 
bodem aan.

Bonus-info 
Extra informatie over het product, bijvoorbeeld 
over verborgen functies.

Maximale valhoogte 
Geeft de maximale valhoogte tot de bodem aan.

Ruimtevereisten 
Geeft aan hoe groot het product inclusief 
veiligheidszone is.

Leeftijdsgroep 
Het product is geschikt voor de volgende 
leeftijdsgroepen (richtlijn).

Grootte 
Geeft de omvang van het product aan (lengte, 
breedte en hoogte).

Galahad
LC115 Galahad

Vanaf 2 jaar

(H) 90 cm

(H) 100 cm

(LxBxH) 354 x 269 x 448 cm

(LxB) 672 x 540 cm

100 cm 

Schaal 1:200
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Lancelot
LC100 Lancelot

Vanaf 3 jaar

(H) 90 cm

(H) 100 cm

(LxBxH) 297 x 166 x 448 cm

(LxB) 621 x 419 cm

Guinevere
LC105 Guinevere

Vanaf 2 jaar

(H) 90 cm

(H) 100 cm

(LxBxH) 345 x 391 x 448 cm

(LxB) 645 x 715 cm

Avalon
LC110 Avalon

Vanaf 3 jaar

(H) 90 cm

(H) 100 cm

(LxBxH) 321 x 165 x 448 cm

(LxB) 631 x 436 cm

Bodiam
LC120 Bodiam

Vanaf 2 jaar

(H) 90 cm

(H) 112 cm

(LxBxH) 453 x 402 x 448 cm

(LxB) 747 x 727 cm

100 cm 

Schaal 1:200

100 cm 

Schaal 1:200

100 cm 

Schaal 1:200

100 cm 

Schaal 1:200
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Robin
LC125 Robin

Vanaf 3 jaar

(H) 140 cm

(H) 140 cm

(LxBxH) 332 x 166 x 498 cm

(LxB) 655 x 431 cm

George
LC130 George

Vanaf 3 jaar

(H) 140 cm

(H) 187 cm

(LxBxH) 339 x 313 x 498 cm

(LxB) 648 x 623 cm

100 cm 

Schaal 1:200

100 cm 

Schaal 1:200
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Balin
LC135 Balin

Vanaf 2 jaar

(H) 140 cm

(H) 150 cm

(LxBxH) 356 x 299 x 498 cm

(LxB) 579 x 666 cm

100 cm 

Schaal 1:200
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Morgan le Fay
LC200 Morgan le Fay

Vanaf 2 jaar

(H) 90 cm

(H) 100 cm

(LxBxH) 501 x 288 x 448 cm

(LxB) 797 x 582 cm

Om de beste kwaliteit en snelle 
levertijden te kunnen bieden, worden 
al onze speeltoestellen in Denemarken 
geproduceerd.

Kwaliteit en veiligheid

100 cm 

Schaal 1:200
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MAX
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Lionel
LC205 Lionel

Vanaf 2 jaar

(H) 90 cm

(H) 100 cm

(LxBxH) 568 x 321 x 448 cm

(LxB) 857 x 654 cm

Uther
LC210 Uther

Vanaf 2 jaar

(H) 90 cm

(H) 100 cm

(LxBxH) 735 x 504 x 448 cm

(LxB) 1075 x 843 cm

100 cm 

Schaal 1:200

100 cm 

Schaal 1:200
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Lynette
LC250 Lynette

Vanaf 2 jaar

(H) 90 / 140 cm

(H) 150 cm

(LxBxH) 468 x 349 x 498 cm

(LxB) 753 x 680 cm

Dagonet
LC255 Dagonet

Vanaf 3 jaar

(H) 90 / 140 cm

(H) 223 cm

(LxBxH) 749 x 225 x 498 cm

(LxB) 1098 x 541 cm

Het idee voor de schatkist van het kasteel ontstond dankzij 
cocreatie. Kinderen wilden graag een plek hebben om 
diamanten, gouden munten en andere waardevolle vondsten 
te bewaren.

Kinderen als cobedenkers

100 cm 

Schaal 1:200

100 cm 

Schaal 1:200
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Speelwaarde

GEVANGENIS
De zware rubberen flappen laten het lijken 
alsof het onmogelijk is om uit de gevangenis 
te ontsnappen. Als kinderen even geen zin 
meer hebben om in de gevangenis te zitten, 
kunnen kleinere onderdelen als de sleutel en 
de voedingsuitstalling ook voor andere spelle-
tjes worden gebruikt. In de tussentijd zorgt het 
ophangsysteem voor constante beweging.

SPEELPANELEN
Het kasteel van LEDON beschikt over 
verschillende soorten speelpanelen die de 
verbeeldingskracht stimuleren en die voor 
verschillende rollenspellen kunnen worden 
gebruikt. Sommige panelen hebben kleine 
beweegbare onderdelen die de fijne 
motoriek en de cognitieve en creatieve 
vaardigheden verbeteren.

RAMEN
De gekleurde ramen zijn gemaakt van 
hoogwaardig, slagvast polycarbonaat 
en dragen bij aan het speelplezier en de 
sociale interactie. Daarnaast zorgen ze 
ervoor dat kinderen hun ruimtelijk inzicht 
ontwikkelen.

FAKKELS
De fakkels naast de glijbaan zijn ge-
maakt van gekleurd, slagvast polycarbo-
naat. Ze kunnen tijdens rollenspellen ook 
als kijkgaten worden gebruikt.

TUNNEL VAN NETTEN
Dit klimnet is speciaal ontwikkeld om het 
evenwicht en de motorische vaardig-
heden te verbeteren. Er kan aan de 
binnenen buitenkant in worden 
geklommen, waardoor zowel be-
ginnende als ervaren klimmers 
worden uitgedaagd. Voor 
een aantal modellen is er 
ook een horizontale uitgave 
beschikbaar.

RIDDERSSCHILD
Kinderen kunnen met het riddersschild en 
beweegbare zwaard spelen of er spelletjes 
mee bedenken. Het schild kan ook met de 
stapstenen worden gecombineerd voor nog 
meer speelscenario’s. Meer info op pagina 16.

BEWEEGBARE 
 ONDERDELEN
Het kasteel van LEDON 
bevat veel kleine, verplaats-
bare onderdelen die de 
zintuigen prikkelen, de fijne 
motoriek helpen ontwikke-
len en de taalontwikkeling 
van kinderen stimuleren.

KERKER
Wanneer kinderen door de rubberen flappen kruipen, 
bevordert dit hun fysieke ontwikkeling en ruimtelijk 
inzicht. De kleine gekleurde en beweegbare ballen 
stimuleren de oog-handcoördinatie van kinderen en zijn 
ideaal om verkeerssituaties mee na te spelen en sociale 
interacties aan te moedigen.

TELESCOOP
De beweegbare telescoop kan omhoog en 
omlaag worden gekanteld en worden gedraaid 
om alles in de gaten te houden. Hiermee wor-
den de motorische vaardigheden gestimuleerd 
en ontstaan er mogelijkheden voor rollenspel-
len, ook over grotere afstanden.

DAKEN
Via de gele en rode dakramen kan licht naar 
binnen schijnen in de speeltoren. Als het licht 
door de ramen schijnt, verschijnen er hinkel-
vlakken op de vloer. Deze verplaatsen zich 
naarmate de stand van de zon verandert. 
Meer info op pagina 40.

GLIJBANEN
Er zijn modellen van het 
kasteel van LEDON met open 
glijbanen en met gesloten 
tunnelglijbanen die je kriebels 
in je buik geven. Doordat de 
glijbanen van polyetheen zijn 
gemaakt, worden ze niet heet 
in de zon.
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Troy
LC215 Troy

Vanaf 3 jaar

(H) 140 cm

(H) 225 cm

(LxBxH) 592 x 437 x 498 cm

(LxB) 935 x 802 cm

100 cm 

Schaal 1:200
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De speelwaarde optimaliseren
Innovatief gebruik van de hele speelzone

Een dak heeft normaal gesproken geen 
speelwaarde. Je kunt er niet bij, dus het is niet 
logisch om er speelelementen in op te nemen. 
Maar wat kun je dan wel doen? We kunnen het 
dak een visueel effect geven zodat het een rol 
speelt in het spel! 

Het past bij de aard van de spellen om continu 
te veranderen. Dit zorgt voor dynamische in-
teracties en stimuleert de creativiteit. Er kan via 
de gele en rode ramen licht door het dak naar 
binnen schijnen. Als het licht door de ramen 
schijnt, verschijnen er hinkelvlakken op de 
vloer. Deze verplaatsen zich naarmate de stand 
van de zon verandert. De schaduwen ver-
anderen naarmate de kindergezichtjes 
afwisselend geel en rood worden 
verlicht. Het licht, de reflecties en 
de kleuren stimuleren de verbeel-
ding en dan is alles mogelijk! 

We weten dat kinderen gefascineerd zijn 
door kleuren en dat kleuren bijdragen aan 
de sfeer. Geel staat voor de zon, goud 
en geluk. Rood staat voor kracht, liefde 
en gevaar. Alleen de kleuren kunnen al 
inspiratie bieden voor veel verschil-
lende spellen. 

Het licht nodigt kinde-
ren uit nieuwe spellen te 
bedenken en zorgt voor 

een dynamische speeler-
varing die door de dag 
heen steeds verandert

De schaduwen en lichtreflecties zorgen voor 
nieuwe spelmogelijkheden en een volledig andere 
dimensie in het speeltuinsysteem.

De transparante platen van polycarbonaat zijn 
slagvast en krasbestendig. Ze zijn ook uv-ges-
tabiliseerd om kleurvervaging te voorkomen.

Speelwaarde Kwaliteit en veiligheid
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Elaine
LC350 Elaine

Vanaf 2 jaar

(H) 40 / 90 / 140 cm

(H) 187 cm

(LxBxH) 869 x 545 x 498 cm

(LxB) 1204 x 883 cm

100 cm 

Schaal 1:200
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Pelleas
LC355 Pelleas

Vanaf 2 jaar

(H) 40 / 90 / 140 cm

(H) 187 cm

(LxBxH) 791 x 449 x 498 cm

(LxB) 1151 x 737 cm

100 cm 

Schaal 1:200
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MAX
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MAX
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Uv-gestabiliseerde 
en onderhoudsvrije 

materialen

Merlin
LC360 Merlin

Vanaf 3 jaar

(H) 40 / 90 / 140 cm

(H) 225 cm

(LxBxH) 829 x 540 x 498 cm

(LxB) 1124 x 824 cm

Mordred
LC365 Mordred

Vanaf 2 jaar

(H) 90 / 140 cm

(H) 150 cm

(LxBxH) 822 x 704 x 498 cm

(LxB) 1201 x 1005 cm

Nimueh
LC370 Nimueh

Vanaf 2 jaar

(H) 90 / 140 cm

(H) 225 cm

(LxBxH) 850 x 615 x 498 cm

(LxB) 1199 x 949 cm

100 cm 

Schaal 1:200

100 cm 

Schaal 1:200

100 cm 

Schaal 1:200
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Tristan
LC450 Tristan

Vanaf 2 jaar

(H) 90 / 140 cm

(H) 187 cm

(LxBxH) 897 x 823 x 498 cm

(LxB) 1196 x 1167 cm

100 cm 

Schaal 1:200
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MAX

!

Camelot
LC400 Camelot

Vanaf 3 jaar

(H) 140 cm

(H) 225 cm

(LxBxH) 736 x 706 x 498 cm

(LxB) 1119 x 981 cm

Tinka
LC550 Tinka

Vanaf 3 jaar

(H) 90 / 140 cm

(H) 225 cm

(LxBxH) 918 x 776 x 498 cm

(LxB) 1215 x 1060 cm

Dankzij ruim 45 jaar aan ervaring zijn 
onze speeltuinen gegarandeerd van 
de beste kwaliteit. 

Knowhow

100 cm 

Schaal 1:200

100 cm 

Schaal 1:200
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!

Arthur
LC650 Arthur

Vanaf 3 jaar

(H) 40 / 90 / 140 cm

(H) 225 cm

(LxBxH) 1020 x 801 x 498 cm

(LxB) 1354 x 1089 cm

100 cm 

Schaal 1:200
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MAX

!

Het kasteel van 
LEDON is zo gebouwd 

dat kinderen worden 
gestimuleerd om met 

elkaar te spelen en 
hierdoor hun sociale 

vaardigheden te 
ontwikkelen

Viviane
LC950 Viviane

Vanaf 3 jaar

(H) 90 / 140 cm

(H) 225 cm

(LxBxH) 1254 x 965 x 498 cm

(LxB) 1637 x 1249 cm

Om zo veel mogelijk speelwaarde te 
bieden, worden al onze speeltoestellen in 
samenwerking met kinderen ontwikkeld.

Speelwaarde

100 cm 

Schaal 1:200
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NB

MAX

!

NB

MAX

!

NB

MAX

!

NB

Wipkippen

Moonlight
LC042 Moonlight

Vanaf 2 jaar

(H) 49 cm

(LxBxH) 89 x43 x 81 cm

(LxB) 289 x 243 cm

Zitting van antislipmateriaal

Vanaf 3 jaar

(H) 50 cm

(LxBxH) 95 x 28 x 87 cm

(LxB) 338 x 228 cm

Zitting van antislipmateriaal

Prince
LC044 Prince

Zaphir
LC046 Zaphir

Spirit
LC041 Spirit

Sundance
LC045 Sundance

Leroy
LC043 Leroy

Uitleg symbolen

Bonus-info 
Extra informatie over het product, bijvoorbeeld 
over verborgen functies.

Maximale valhoogte 
Geeft de maximale valhoogte tot de bodem aan.

Ruimtevereisten 
Geeft aan hoe groot het product inclusief 
veiligheidszone is.

Leeftijdsgroep 
Het product is geschikt voor de volgende 
leeftijdsgroepen (richtlijn).

Grootte 
Geeft de omvang van het product aan (lengte, 
breedte en hoogte).

Kikker
LC048 Kikker

Vanaf 1 jaar

(H) 49 cm

(LxBxH) 85 x 40 x 67 cm

(LxB) 285 x 240 cm

Zitting van antislipmateriaal
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!

NB

MAX

!

MAX

!

MAX

!

MAX

!

Stapstenen
(Neem voor artikelnummers contact met ons op)

Vanaf 2 jaar

(H) 30/40/50 cm

(LxBxH) 28 x 28 x 30/40/50 cm

(LxB) 328 x 328 cm

Oppervlak van antislipmateriaal

Schommelframe
1186LC Metalen schommelframe

Vanaf 1 jaar

(H) 178 cm

(LxBxH) 625 x 227 x 241 cm

(LxB) 625 x 706 cm

Schommelframe
1190LC Metalen schommelframe

Vanaf 1 jaar

(H) 178 cm

(LxBxH) 796 x 227 x 241 cm

(LxB) 796 x 725 cm

Schommelframe
1175LC Metalen schommelframe

Vanaf 1 jaar

(H) 178 cm

(LxBxH) 334 x 227 x 241 cm

(LxB) 334 x 687 cm

Schommelframe
1172LC Metalen schommelframe

Vanaf 3 jaar

(H) 129 cm

(LxBxH) 334 x 227 x 241 cm

(LxB) 334 x 706 cm

Soorten schommelzitjes

1115  
Veiligheidszitje
Vanaf 2 jaar

1113 
Babyschommel
Vanaf 1 jaar

1114 
Soepel Rubberen  
Schommelzitje
Vanaf 2 jaar

1040 
Nestschommel Ø100 cm
Vanaf 1 jaar

1110 
Bandenschommel
Vanaf 3 jaar
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Polyetheen (PE)

Alle panelen van polyetheen worden speciaal ontwikkeld voor LEDON 
om zo de hoogst mogelijke kwaliteit te kunnen bieden. Het materiaal is 
onderhoudsvrij en zeer slijtvast. Zelfs krassen en scheuren hebben geen 
invloed op de duurzaamheid.

De panelen zijn niet giftig en voldoen aan de EN71-norm (veiligheidseisen 
voor speelgoed) en de vereisten van de Amerikaanse Food and Drug 
Administration (FDA) zoals beschreven in de Code of Federal Regulations 
(CFR) titel 21, sectie 177.1520. 

Onze panelen van polyetheen zijn verkrijgbaar in 11 verschillende kleuren 
en hebben een zwarte kern. De panelen zijn uv-gestabiliseerd om de vorm 
en kleur te behouden. We bieden vijf jaar garantie tegen aanzienlijke 
kleurvervaging.

Antislip-polyetheen 

Onze antislippanelen van polyetheen 
zijn voorzien van een laag rubber 
met een dikte van 3 millimeter. De 
oppervlakken van onze speeltoestellen 
zijn dankzij deze van de auto-industrie 
gekopieerde techniek heel duurzaam.

Nylon onderdelen

Alle handvatten zijn gemaakt van nylon (PA6), hebben afge-
ronde randen en zijn zo gevormd dat ze goede grip bieden. 
Hierdoor wordt het risico op oog- en gebitsletsel beperkt. 
Als het vriest, blijven vingers niet aan de handvatten 
plakken. Alle onderdelen zijn uv-gestabiliseerd om de vorm 
en kleur te behouden. Ze zijn slagvast bij temperaturen van 
-40 tot +110 °C. Alle onderdelen zijn onderhoudsvrij.

Kristalhelder polycarbonaat 

De gekleurde ramen in het kasteel van LEDON zijn gemaakt van 
kristalhelder polycarbonaat. Polycarbonaat is zeer schokbestendig bij 
temperaturen tussen de -40 en +120 °C, wat in de praktijk betekent 
dat de ramen onbreekbaar zijn. Het materiaal heeft uv-bescherming, 
waardoor wind en andere weersomstandigheden geen invloed heb-
ben op het uiterlijk van de speeltuin. Er treedt ook geen kleurverva-
ging op als panelen langdurig aan de zon worden blootgesteld.

We recyclen al het afvalmateriaal van 
onze panelen van polyetheen.

Geen afval

Als veiligheid en functionaliteit samenkomen

Materialen

Montagestukken 

Alle montagestukken hebben afgeronde hoeken 
en zijn thermisch verzinkt.

Moerdoppen 

Alle moeren en bouten zijn voorzien van moer-
doppen die kinderen beschermen tegen scherpe 
randen en voorkomen dat de speeltoestellen uit 
elkaar kunnen worden gehaald.

Gelakte metalen buizen 

Alle metalen buizen en palen zijn thermisch verzinkt om 
corrosie te vo- orkomen. De buizen zijn vervolgens gepoe-
dercoat om de mooie kleuren nog beter te laten opvallen. 
De poedercoating heeft een uitstekende kwaliteit, waardoor 
de oppervlak- ken kras- en schokbestendig zijn. Bij het 
coatingproces worden geen oplosmiddelen gebruikt en 
restmate- rialen worden hergebruikt om ervoor te zorgen 
dat het productieproces zo duurzaam en milieuvriendelijk 
mogelijk is.
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Schroeven en bouten 

Voor de meeste van onze speeltoestellen 
worden bouten, schroeven of speciaal ontwikkel-
de aluminium bussen gebruikt. Alle schroeven 
en bouten zijn gemaakt van roestvrij of verzinkt 
staal.

Rubber 

Het nieuwe rubberen membraan van LEDON 
biedt meer dan alleen uren speelplezier. Het 
membraan bestaat namelijk uit meerdere lagen 
microvezel, waardoor het materiaal zeer lang-
zaam slijt en vandalismebestendig is.

Touwen en netten 

Alle touwen en netten zijn gemaakt van zes strengen die elk 
uit acht stalen kabels bestaan, oftewel 48 stalen kabels in 
totaal. Hierdoor is het materiaal goed bestand tegen vanda-
lisme. 

Het touw kan een piekbelasting van maximaal 4.500 kilo aan, 
breekt niet af en wordt niet slap. Alle klimnetten hebben 
verbindingen van schokbestendig nylon (PA6).
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EN 1176

Garanties
Jouw garantie op kwaliteit en duurzaamheid

De garanties van LEDON gelden alleen voor gebreken 
als gevolg van materiaalfouten die zich voordoen gedu-
rende de aangegeven tijdspanne voor het betreffende 
materiaal. De garantie is alleen geldig als het product 
correct is geïnstalleerd en is onderhouden volgens de 
montage- en onderhoudsinstructies van LEDON.

De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door 
normale slijtage, nalatigheid, gebrekkig onderhoud, van-
dalisme en misbruik. Daarnaast is de garantie niet geldig 
wanneer er in combinatie met de originele LEDON-on-
derdelen ook niet-originele onderdelen worden gebruikt.

De garantie dekt geen materiaalveranderingen 
die uitsluitend van invloed zijn op de aanblik van 
het product, zoals veranderingen in kleur (kunst-
stof en houten onderdelen) en krimpscheuren in 
hout. Er geldt echter wel een garantie van vijf jaar 
tegen aanzienlijke kleurvervaging van HDPE-pa-
neelonderdelen.

Producten die incidenteel worden blootgesteld 
aan chloor, zand of zoute nevel vallen niet onder 
de garantie van LEDON met betrekking tot 
corrosie.

Bij LEDON staan 
veiligheid en kwaliteit 

voorop. Al onze 
producten zijn dan ook 
gecertificeerd volgens 

de Europese IAW 
EN1176-norm

20 jaar garantie

Panelen van HDPE
Stalen palen en dakbalken

Vloerbalken en stalen frames 
Andere verzinkte dragende delen

Onderdelen van roestvrij staal

10 jaar garantie

Andere verzinkte montagestukken 
Onderdelen van gespuitgiet PE en PA6

Cederhout en acaciahout 
Larikshout dat de grond niet raakt

5 jaar garantie 

Gelakte metalen onderdelen
Veren 

Touwen
Doorzichtige koepels en ramen van 

polycarbonaat 

2 jaar garantie

Beweegbare kunststof en metalen

Producten die voldoen aan 
IAW EN1176

Bij LEDON heeft veiligheid de 
hoogste prioriteit. Daarom worden al 
onze speeltoestellen gecontroleerd 

en goedgekeurd volgens IAW 
EN1176. 

Alle certificeringen worden 
uitgevoerd door TÜV of andere 

bevoegde autoriteiten. Het TÜV-
label is alleen voor producten 
die voldoen aan zeer strenge 
voorschriften voor veiligheid,
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LC115

LC110

LC130

LC205

LC100

LC120

LC135

LC210

LC105

LC125

LC200

LC250

Galahad

Avalon

George

Lionel

Lancelot

Bodiam

Balin

Uther

Guinevere

Robin

Morgan le Fay

Lynette

Productoverzicht

23

21

25

30

23

22

27

30

24 45 46 46

22 33 37 42

28 47 48 50

32 51 54 57

LC255

LC355

LC370

LC550

LC215

LC360

LC450

LC650

LC350

LC365

LC400

LC950

Dagonet

Pelleas

Nimueh

Tinka

Troy

Merlin

Tristan

Arthur

Elaine

Mordred

Camelot

Viviane

(H) 90/140 cm (H) 140 cm (H) 40/90/140 cm

(H) 40/90/140 cm (H) 40/90/140 cm (H) 90/140 cm

(H) 90/140 cm (H) 90/140 cm (H) 140 cm

(H) 90/140 cm (H) 40/90/140 cm (H) 90/140 cm

(H) 90 cm

(H) 140 cm

(H) 90 cm

(H) 90 cm

(H) 140 cm

(H) 90 cm

(H) 90 cm (H) 90 cm

(H) 90 cm

(H) 140 cm

(H) 90 cm

(H) 90/140 cm
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Alle informatie is onder voorbehoud van drukfouten 
en productwijzigingen. Productafbeeldingen zijn 

auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder 
toestemming van LEDON A/S worden gebruikt.
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