WAT VERSCHUILT
ZICH DAAR ACHTER DIE BOOM?
Er is nog nooit iemand in deze jungle geweest. Krijsende apen springen van tak
naar tak, terwijl er in de dichte begroeiing
leeuwen en slangen op de loer liggen. De
onderzoekers moeten hun oren en ogen
openhouden, en zich heel voorzichtig een
weg banen tussen de bomen door,
want een nieuwe ontdekking doe je niet
zomaar. Het is dus tijd om er helemaal voor
te gaan en door te dringen tot in het diepste
gedeelte van de wildernis.
Kinderen verzinnen de meest spannende
verhalen wanneer ze plezier beleven in een
van de speelomgevingen uit het LEDON Explore-assortiment. In deze catalogus vind je
ons uitgebreide assortiment speeltoestellen,
die kunnen worden gecombineerd tot het
perfecte Explore-speeluniversum.
Het Explore-assortiment is ontwikkeld in
samenwerking met kinderen. Bij ons zijn
kinderen de experts en samen met hen ontwikkelen we de leukste speeltoestellen die
de ontwikkeling van het kind ook nog eens
volop en op intelligente wijze stimuleren.
We doen nooit concessies aan kwaliteit of
veiligheid en daarom zijn onze speeltoestellen 100% onderhoudsvrij en voldoen ze
aan de Europese EN 1176-norm. Zo heb je
de garantie dat kinderen altijd veilig van de
toestellen gebruik kunnen maken.
Welkom in de wereld van LEDON Explore
– ben je klaar om op
ontdekkingsreis
te gaan?
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LEDON

Een familiebedrijf, gerund door drie generaties

Visie en missie
Missie
Het is onze missie om door middel van onze
speeltoestellen 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 ondersteunen
en te inspireren op het vlak van hun fysieke,
communicatieve en cognitieve ontwikkeling.

estellen
Al onze speelto
marken
worden in Dene
in
geproduceerd en
42 verschillende
landen verkocht.

Waarden
In 1969 richtte Leo Donbæk LEDON op met
het doel een verschil te maken: hij wilde leuke
en uitdagende, kwalitatief hoogwaardige
speeltuinen ontwikkelen die niet alleen
duurzaam waren, maar ook zeer veilig.
Inmiddels is Leo’s zoon, Tom Donbæk, CEO
van LEDON. In de afgelopen 33 jaar hebben
hij en zijn vader het productieproces continu
ontwikkeld en technisch getransformeerd,
waardoor alle huidige speeltoestellen van LEDON
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 producten handmatig
in elkaar gezet.
Sinds 2012 is ook Toms dochter, Simone Donbæk,
werkzaam in het familiebedrijf, maar eigenlijk
vervult ze al haar hele leven een belangrijke rol
voor de onderneming: eerst als kind, later tijdens
haar bijbaantje in de winkel en tegenwoordig als
marketingmanager.
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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. Alle producten van
LEDON worden dan ook in Denemarken gemaakt,
waar de kwaliteit van de productiefaciliteiten
continu wordt gecontroleerd zodat kinderen overal
ter wereld iedere dag van uren speelplezier kunnen
genieten dankzij een van onze producten.

Speelwaarde

Kwaliteit en veiligheid

Duurzaamheid

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 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 1176norm en zijn gecertificeerd door TÜV
SÜD.

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.

Knowhow

Advies en hulp

Cocreatie

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 zo veel mogelijk
speelwaarde, duurzaamheid en
veiligheid te bieden.

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.

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 een leuke speelervaring voor
ze ontwikkelen waarin spelen, leren
en ontwikkelen terugkomen.
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Samen met kinderen
producten ontwikkelen

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.
Leder speeltoestel stimuleert een of meer van de bovengenoemde vaardigheden en in de volledige speeltuin zouden alle verschillende ‘blaadjes’ terug moeten
komen. Dit kan alleen als de speeltuin zorgvuldig is
ingedeeld en ontworpen.

Een aanpak gericht op het kind 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 deze jonge mensen van nature
creatief zijn en vaak een meer open mindset
hebben dan volwassenen. We hebben gemerkt
dat we dankzij de samenwerking met kinderen
input, inspiratie en ideeën krijgen die ver uitstijgen boven datgene wat we zelf kunnen bedenken.
Vragen waarvan we het bestaan niet wisten,
worden beantwoord en die antwoorden dragen
dan vervolgens weer bij aan de meest waardevolle
en innovatieve kennis in een ontwikkelingsproces.
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 zijn altijd erg benieuwd waarom ze bepaalde dingen doen en hoe ze omgaan
met de wereld om hen heen. Op deze manier
krijgen we eersterangs inzicht in het universum
10

waarvoor we producten ontwerpen
en kunnen we ervoor zorgen dat de ontwerpen
van onze speeltuinen niet zijn gebaseerd op onze
eigen aannames over kinderen en hun leven, maar
dat ze berusten op de ervaringen van echte kinderen in deze grotemensenwereld.
Wij maken de dromen van kinderen waar
Doordat kinderen bij ons centraal staan, kunnen
we niet alleen de best mogelijke producten
bieden, maar leggen we ook de basis voor de
best mogelijke speelervaringen. Een speeltoestel stimuleert speelplezier alleen als het ook
daadwerkelijk wordt gebruikt en daarom is het
essentieel dat het toestel interessant en betekenisvol is voor kinderen. Een speeltoestel moet
hun natuurlijke nieuwsgierigheid aanwakkeren,
moet hun interesse in de natuur en hun creativiteit
stimuleren en moet hun natuurlijke ontwikkeling
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.
“We spelen met kinderen om nieuwe dingen te
leren” Søren Skøtt – hoofd van de designafdeling
van LEDON

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. Want
uiteindelijk draait het erom dat de speeltuin kinderen zo goed
mogelijk ondersteunt bij hun natuurlijke ontwikkeling.
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.
Emotionele ontwikkeling
Kinderen leren hun emoties
beter begrijpen en beheersen.

CREATIEVE
ONTWIKKELING

FYSIEKE
ONTWIKKELING

Sociale ontwikkeling
Door vaak te spelen leren
kinderen contact te maken
met andere kinderen en hen te
respecteren. Hierdoor doen kinderen communicatieve en sociale
vaardigheden op.

COGNITIEVE
ONTWIKKELING

EMOTIONELE
ONTWIKKELING

SOCIALE
ONTWIKKELING

Cognitieve ontwikkeling
Door te spelen leren kinderen de
wereld om hen heen beter begrijpen.
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ATOX
EX111 ATOX

Vanaf 2 jaar
(H) 90 cm
(H) 100 cm
(LxBxH) 301 x 321 x 269 cm
(LxB) 571 x 539 cm

SPEELOMGEVINGEN
Het ontwerpen van een speelomgeving houdt
veel meer in dan het samenvoegen van een
glijbaan met een aantal trappetjes, vier steunpilaren en een vloer. Er moet namelijk een
ongekende speelervaring worden gecreëerd. Al
onze speelomgevingen worden met de grootste
zorg ontworpen. Alles moet namelijk logisch zijn.
Zo moeten kinderen door een raam iets kunnen
zien dat logisch aansluit bij het spel dat ze op dat
moment spelen.

De speelomgevingen bestaan uit verschillende
kleinere zones, waardoor er zich tegelijkertijd verschillende activiteiten kunnen afspelen, zonder dat
de kinderen elkaar in de weg lopen, en kinderen
van uiteenlopende leeftijden in dezelfde speeltuin
plezier kunnen beleven. Daarnaast is de plek
waar de verschillende activiteiten zich bevinden,
afgestemd op de leeftijd van het kind. We zorgen
er bijvoorbeeld voor dat de jongste kinderen op
de grond kunnen spelen en alleen de oudere
kinderen naar de torens bovenin kunnen klimmen.

100 cm

RIOS
EX112 RIOS

Schaal 1:200

Vanaf 2 jaar
(H) 90 cm
(H) 100 cm
(LxBxH) 451 x 306 x 249 cm
(LxB) 750 x 543 cm
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100 cm
Schaal 1:200
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SIA

HANOK

EX100 SIA

EX113 HANOK

Vanaf 3 jaar

Vanaf 2 jaar

(H) 90 cm

(H) 90 cm

100 cm

(H) 100 cm

(H) 100 cm

Schaal 1:200

(LxBxH) 279 x 120 x 181 cm

(LxBxH) 505 x 457 x 269 cm

(LxB) 529 x 421 cm

(LxB) 754 x 750 cm

100 cm
Schaal 1:200

FEN

CAJA

EX105 FEN

EX114 CAJA

Vanaf 3 jaar

Vanaf 2 jaar

(H) 90 cm

(H) 90 cm

(H) 100 cm

(H) 100 cm

(LxBxH) 293 x 148 x 181 cm

(LxBxH) 595 x 306 x 269 cm

(LxB) 543 x 441 cm

(LxB) 895 x 543 cm

100 cm
100 cm

Schaal 1:200

Schaal 1:200
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SURI

SIKAN

EX135 SURI

EX215 SIKAN

Vanaf 2 jaar

Vanaf 2 jaar

(H) 90 cm

(H) 90 cm

(H) 100 cm

(H) 100 cm

(LxBxH) 472 x 285 x 321 cm

(LxBxH) 563 x 300 x 321 cm

(LxB) 714 x 536 cm

(LxB) 856 x 543 cm

100 cm
Schaal 1:200
100 cm
Schaal 1:200

DIXO
EX216 DIXO

Vanaf 2 jaar
(H) 90 cm
(H) 100 cm
(LxBxH) 612 x 511 x 321 cm
(LxB) 912 x 754 cm

SPEELWAARDE
Alle speelomgevingen
uit het Explore-assortiment hebben een
grondige activiteit- en
speelanalyse ondergaan,
waardoor ze optimale
speelwaarde bieden.
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100 cm
Schaal 1:200
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HANGBRUGGEN

SPEELWAARDE
TOUWTUNNEL
Dit klimnet is speciaal ontwikkeld om
de oog-handcoördinatie en motorische
vaardigheden te verbeteren. Kinderen
kunnen aan de binnen- en buitenkant
klimmen, waardoor de touwtunnel
zowel voor beginners als echte klimfanaten een ware uitdaging is.

Om aan de overkant van de
hangbruggen en junglebruggen te
komen, is een flinke dosis balans
en coördinatie nodig. Voor de
junglebrug, die is gemaakt van
dikke, gevlochten touwen, is een
uitstekend coördinatievermogen
nodig, terwijl de hangbrug met
vaste ondergrond eenvoudig over
te steken is, zodat ook peuters op
avontuur kunnen.

KRAAIENNEST
Vanuit het kraaiennest is heel het
speelterrein te overzien en het is dan
ook een echte inspiratiebron voor
rollenspellen dankzij het mijlenverre
uitzicht. De beweegbare verrekijker
kan worden gedraaid en naar boven en
beneden worden bewogen, waardoor
kinderen hun fijne motoriek trainen
en ze de leukste verhalen kunnen
bedenken.

TRAPPEN EN KLIMZONES
LEDON Explore is geschikt voor
kinderen van vrijwel alle leeftijden
doordat de mogelijkheden om de
toestellen te betreden zijn afgestemd
op verschillende leeftijden. Zo kunnen
zelfs de jongste kinderen de trappen
gebruiken en zijn de verticale en
gewelfde klimwanden een echte
uitdaging voor de oudere kinderen.
Tijdens een klim naar de top worden de
grove motoriek, balans en coördinatie
van kinderen getraind.

BEWEGENDE
ONDERDELEN

GLIJBANEN EN TUNNELS
Diverse LEDON Exploremodellen hebben open
glijbanen en gesloten
tunnelglijbanen met ramen.
Doordat de glijbanen
gemaakt zijn van polyetheen, worden ze niet heet in
de zon.

LEDON Explore bevat
talloze kleine, beweegbare elementen
waarmee kinderen hun
fijne motoriek kunnen ontwikkelen, het
concept ‘oorzaak en
gevolg’ leren begrijpen
en hun taalvaardigheden verbeteren.

HOLLETJES EN
VERSTOPPLEKKEN

SPEELPANELEN

KEUKEN
De Explore-toestellen
bevatten talloze onderdelen
die uitnodigen tot
rollenspellen, zoals de
knusse keuken. Wat zullen
we vandaag gaan koken?
Wanneer is het eten klaar?
Kinderen beleven in de
keuken uren speelplezier.
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TRAPJES VOOR DE JONGSTEN
Dankzij de lage trapjes kunnen zelfs
peuters een leuke ontdekkingstocht
maken. Tijdens de tocht komen ze
langs een zijpaneel met verschillende
activiteiten. Lees meer over de zone
voor jonge kinderen op pag. 25.

LEDON Explore heeft verschillende
speelpanelen ontwikkeld om fantasie en rollenspellen te stimuleren.
Alle speelpanelen zijn ontwikkeld in
samenwerking met kinderen en zijn
gebaseerd op de vijf ontwikkelingsgebieden van de waardebloem van
LEDON. Zo zorgen we ervoor dat
onze speelpanelen uren speelplezier
bieden en tegelijkertijd de natuurlijke
ontwikkeling van kinderen stimuleren.
Lees meer over de speelpanelen op
pag. 22-25.

KOEPELS EN RAMEN
JUNGLEHUT
Kinderen van alle leeftijden zijn dol op holletjes en
grotten waarin ze zich kunnen
verstoppen, kunnen kletsen
en geheimen kunnen uitwisselen. Het is dan ook niet gek
dat de beweegbare junglehut
immens populair is.

De grote wijde wereld tekent zich
af door de kolossale koepels en
de reusachtige ramen, en zal een
inspiratiebron zijn voor leuke spelletjes
en volop interactie. Daarnaast biedt
het kinderen een gevoel van ruimte.
Zowel de koepels als de ramen
zijn gemaakt van schokbestendig
polycarbonaat.

Kinderen zijn dol op holletjes en verstopplekken, en daarom heeft
LEDON Explore voor
diverse schuilplaatsen in
de verschillende speelomgevingen gezorgd.

21

SPEELPANELEN

NUMMERPANEEL
Dankzij het nummerpaneel ontwikkelen kinderen getalbegrip,
doordat ze de grootte van de gaten kunnen vergelijken met de
verschillende cijfers: hoe groter het gat, hoe hoger het cijfer.
Dierensporen voegen nog een extra dimensie toe, omdat
kinderen de voetafdrukken kunnen tellen en er samen achter
kunnen proberen te komen welke afdruk bij welk dier hoort.
Hierdoor oefenen ze hun taalvaardigheden; zelfs de wat oudere
kinderen. Bovendien kunnen kinderen door de gaten kruipen.

ZAND- EN KEUKENPANEEL

BEESTJESPANEEL
De zijpanelen met activiteiten zijn altijd een groot
succes onder jongere kinderen. Hun fijne motoriek
wordt op de proef gesteld en hun taalvaardigheden
worden gestimuleerd wanneer ze de ‘dieren’ naar
boven of beneden verplaatsen of de beestjes naar de
bloem schuiven zodat ze kunnen eten.

Kinderen kunnen hier helemaal opgaan in kleine
activiteiten, waarmee ze hun fijne motoriek trainen
en hun creatieve en cognitieve ontwikkeling wordt
gestimuleerd. Het zandpaneel nodigt kinderen uit om
door middel van alledaagse rollenspellen te voelen,
aan te raken en te maken. Daarnaast stimuleert het
paneel sociale interacties en zorgt het voor positieve
sociale relaties tussen de kinderen.

BOTER-KAAS-EN-EIEREN
Boter-kaas-en-eieren is een van de meest gespeelde
spelletjes ter wereld en kan nu ook in de speeltuin
worden gespeeld. De onderdelen van polyetheen
hebben afgeronde hoeken, waardoor ze eenvoudig te
bewegen zijn. Onderaan het paneel bevindt zich het
scorebord. Wie weet er als eerste vijf keer te winnen?

VOELPANEEL MET RAAM
Het voelpaneel voor jonge kinderen biedt verschillende
leuke activiteiten met talloze bewegende onderdelen die
kunnen worden rondgedraaid en omhoog, omlaag, naar
voren en naar achteren kunnen worden geschoven. De fijne
motoriek van kinderen wordt gestimuleerd wanneer ze met
het voelpaneel spelen en dankzij de verschillende hendels
en beweegbare vormen verbetert hun tastzin.

OVENPANEEL
In de oven worden heerlijke maaltijden bereid,
zoals denkbeeldige schalen, schotels en platen
gevuld met zandcakejes en moddersmoothies.
Fantasie en creativiteit kennen hier geen grenzen en
daarnaast kunnen kinderen hun taalvaardigheden
ontwikkelen door middel van rollenspellen en
onderhandelspelletjes.

KRAAIENNEST
Hoe ver kun je kijken? De beweegbare verrekijker
op het kraaiennest stimuleert de fijne motoriek van
kinderen en is een goede inspiratiebron voor de
leukste rollenspellen dankzij het mijlenverre uitzicht.
Kinderen kunnen zich uren vermaken en de leukste
ontdekkingstochten naspelen in het kraaiennest met
antislipvloer.
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GROTPANEEL
Wanneer kinderen door de rubberen flappen kruipen, oefenen ze hun grove motoriek en ontwikkelen ze tegelijkertijd
een gevoel van ruimte. 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.
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SPEELPANELEN

ZANDMACHINE

SPETTERTAFEL

Samenwerking en coördinatie
zijn vereist wanneer kinderen
het zand in emmers en met
scheppen van en naar de
zandmachine brengen. Doordat
er aan beide kanten activiteiten zijn, kunnen er
meerdere kinderen tegelijkertijd spelen.

COCKPIT
De cockpit is altijd een van de populairste onderdelen
in de speeltuin, omdat piloten vanuit hier hun voertuig
kunnen besturen met de beweegbare stuurstang, het
bedieningspaneel en de andere instrumenten. De
activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van de fijne
motoriek en wakkeren de fantasie van kinderen aan.
Door de grote, onbreekbare koepel van polycarbonaat
zien kinderen de hele wereld aan zich voorbijtrekken.

Zand en water doen het
altijd goed bij kinderen. Op de spettertafel kunnen ze
prachtige zandkastelen bouwen, terwijl ze tegelijkertijd
hun fijne motoriek ontwikkelen. De spettertafel is
voorzien van een stop en overlooprand, waardoor hij
eenvoudig schoon te houden is.

SPEELZONE
VOOR PEUTERS
SCHATKIST
Past de sleutel? Wat bevindt er zich aan de andere kant
van het sleutelgat? De magische schatkist wakkert de
fantasie aan en stimuleert rollenspel. Daarnaast trainen
kinderen hun oog-handcoördinatie wanneer ze proberen
de sleutel in het sleutelgat te steken. Zodra dat is gelukt,
vinden ze de diamant, die zelfs bewogen kan worden.
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DIAMANTPANEEL

KIOSKPANEEL

Kinderen gaan altijd graag op zoek naar verborgen schatten.
Weten ze de diamanten achter de rubberen flappen ook
te vinden? Het is een perfecte verstopplek en het paneel
zorgt er daarnaast voor dat kinderen hun fijne motoriek
ontwikkelen en dat hun creatieve en cognitieve vaardigheden
worden gestimuleerd.

De kiosk is een inspiratiebron voor rollenspellen,
omdat kinderen leren onderhandelen, deals
leren sluiten en kleine conflicten leren oplossen.
Daarnaast kunnen ze in de kiosk met vormen,
kleuren en cijfers spelen.

extra zone met
Veel modellen hebben een
einsten. Zo kunnen
activiteiten voor de allerkl
leuke activiteiten
ook zij helemaal opgaan in
fijne motoriek
waarmee ze bovendien hun
bevindt zich het
trainen. Aan de buitenkant
onder het platform is
zand- en keukenpaneel, en
een grot of holletje.
g zijn, kunnen zelfs
Doordat de trapjes heel laa
platform klimmen.
de kleinste kinderen op het
de rechterkant
Door het grote raam aan
d vanaf een afstandje
kunnen kinderen de werel
ke spelletjes met
gadeslaan en kunnen ze leu
n. Daarnaast biedt het
andere kinderen bedenke
bovenste trapje
activiteitenpaneel bij het
tal van leuke
activiteiten met
bewegende
iek van kinderen wordt
onderdelen. De fijne motor
met het voelpaneel spelen
gestimuleerd wanneer ze
e hendels en beweegbare
en dankzij de verschillend
tzin. Bovendien kunnen
vormen verbeter t hun tas
l met raam communiceren
kinderen dankzij het panee
zich beneden hen in de
met andere kinderen die
je.
het platform zit een hollet
keuken bevinden. Onder
gere kinderen
In deze ruimte vinden jon
waarmee ze uren
en
eit
verschillende activit
en.
speelplezier kunnen belev
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ROKA

MAYAN

EX140 ROKA

EX142 MAYAN

Vanaf 4 jaar

Vanaf 3 jaar

(H) 140 cm

(H) 140 cm

(H) 140 cm

(H) 140 cm

(LxBxH) 333 x 127 x 391 cm

(LxBxH) 360 x 340 x 299 cm

(LxB) 576 x 414 cm

(LxB) 644 x 576 cm

100 cm
100 cm

Schaal 1:200

Schaal 1:200

BONA

LUMKA

EX141 BONA

EX143 LUMKA

Vanaf 3 jaar

Vanaf 3 jaar

(H) 140 cm

(H) 140 cm

(H) 150 cm

(H) 225 cm

(LxBxH) 340 x 300 x 339 cm

(LxBxH) 451 x 550 x 339 cm

(LxB) 576 x 591 cm

(LxB) 886 x 701 cm

100 cm
Schaal 1:200
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Het volledige
t
Explore-assortimen
oor
is goedgekeurd d
TÜV SÜD en
eest
voldoet aan de m
recente Europese
EN 1176-norm.

100 cm
Schaal 1:200
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KEPAL

KILA

EX235 KEPAL

EX255 KILA

Vanaf 4 jaar

Vanaf 2 jaar

(H) 140 cm

(H) 40 / 90 / 140 cm

(H) 225 cm

(H) 140 cm

(LxBxH) 499 x 332 x 391 cm

(LxBxH) 638 x 203 x 391 cm

(LxB) 783 x 672 cm

(LxB) 886 x 493 cm

100 cm

100 cm

Schaal 1:200

Schaal 1:200

Alle LEDON
Exploremodellen zijn
voorzien van
antislipvloeren.

YAKI

ARKON

EX245 YAKI

EX355 ARKON
Vanaf 4 jaar
(H) 190 cm

Vanaf 2 jaar

(H) 275 cm

(H) 40 / 90 / 140 cm

(LxBxH) 649 x 490 x 441 cm

(H) 140 cm

(LxB) 968 x 827 cm

(LxBxH) 884 x 543 x 391 cm
(LxB) 1128 x 793 cm

28

100 cm

100 cm

Schaal 1:200

Schaal 1:200
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ZULU

VIROK

EX375 ZULU

EX365 VIROK

Vanaf 3 jaar

Vanaf 2 jaar

(H) 140 / 190 cm

(H) 90 / 140 cm

(H) 225 cm

(H) 140 cm

(LxBxH) 813 x 580 x 441 cm

(LxBxH) 828 x 661 x 391 cm

(LxB) 1090 x 871 cm

(LxB) 1071 x 961 cm’

100 cm
Schaal 1:200

CUZCO
EX380 CUZCO

Vanaf 4 jaar
(H) 140 / 190 cm
(H) 275 cm

100 cm

(LxBxH) 863 x 741 x 441 cm

Schaal 1:200

(LxB) 1208 x 1039 cm

100 cm
Schaal 1:200

We maken ontwerpvoorstellen voor je om
je een idee te geven
hoe je nieuwe speeltuin
eruit kan gaan zien.
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TITAN
EX450 TITAN

Vanaf 2 jaar
(H) 40 / 90 / 140 cm
(H) 225 cm
(LxBxH) 867 x 821 x 391 cm
(LxB) 1159 x 1088 cm

100 cm
Schaal 1:200

SALDOR
EX460 SALDOR
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LEDON is jouw ga
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Vanaf 3 jaar
(H) 140 / 190 cm
(H) 275 cm
(LxBxH) 860 x 673 x 441 cm
(LxB) 1129 x 1013 cm

100 cm
Schaal 1:200
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Voor kinderen is spelen
essentieel, omdat ze
er basisvaardigheden
mee ontwikkelen die ze
nodig hebben om een
goede en actieve
burger te worden.
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SPELEN IS EEN SERIEUZE AANGELEGENHEID
Speeltoestellen moeten kinderen namelijk veel meer
bieden dan simpelweg vermaak. Als de verschillende
onderdelen op de juiste manier worden gebruikt,
zowel qua locatie als samenstelling, kunnen ze een
aanzienlijke bijdrage leveren aan het leerproces van
een kind.
De basis voor de rest van je leven
Kinderen wisselen serieuze activiteiten en ontspanning op een andere manier met elkaar af dan
volwassenen. Ze zijn altijd met dingen bezig die
hen uitdagen en waarvan ze iets kunnen leren, zelfs
wanneer ze aan het spelen zijn. Dit gebeurt vanzelf,
omdat kinderen altijd worden aangetrokken door
datgene wat leuk, spannend en interessant is – en
het is onze taak als professionals om hen hierin te
begeleiden en ondersteunen. Met behulp van de
buitenruimten en faciliteiten die we tot onze beschikking hebben, creëren en bieden we kinderen een
fantastische ontwikkel- en leeromgeving.

In tegenstelling tot scholen en kinderopvang worden
speeltuinen vaak gezien als plekken waar kinderen
even niet bezig hoeven te zijn met serieuze zaken als
leren. Toch is spelen een van de belangrijkste factoren in de opvoeding van een kind, omdat kinderen
door te spelen meer over zichzelf leren en nieuwe
vaardigheden ontwikkelen.

Zoveel meer dan spel
In een speeltuin zijn het de kinderen die het initiatief nemen. Als ze een interessant speeltoestel
zien, bedenken ze spelenderwijs leuke activiteiten,
rollenspellen en ingewikkelde werelden die zich rond
het speeltoestel afspelen. Tijdens het spelen leren
kinderen meer over democratische beslissingsprocessen doordat ze met elkaar in discussie gaan en
moeten onderhandelen. Dit zijn belangrijke vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig zullen
hebben.

Vanwege mijn werk als directeur van een kinderschool ben ik steeds meer gaan nadenken over
hoe we buitenruimtes zo optimaal mogelijk kunnen
indelen en uitrusten. Het is belangrijk om een ontwikkel- en leeromgeving te creëren die de fantasie en
nieuwsgierigheid van kinderen aanwakkert en hen
de best mogelijke omstandigheden biedt om hun
vaardigheden te ontwikkelen.

De kinderen spelen met en zonder begeleiding van
volwassenen; twee manieren van spelen die erg
waardevol zijn. Kinderen ontwikkelen hun vaardigheden wanneer ze zelf spelen en krijgen zelfvertrouwen wanneer ze ontdekken dat ze bepaalde
situaties de baas zijn, zowel wat betreft hun relaties
met andere kinderen als op vlak van fysieke uitdagingen waar ze tijdens het spelen tegenaan lopen.

Spelen is geen kinderspel
Spelen klinkt ‘eenvoudig’, maar toch is het een
serieuze aangelegenheid. Spelen is namelijk de
basisactiviteit in het leven van een kind en stimuleert
hem of haar nieuwe dingen te leren. Door te spelen
ontwikkelen kinderen hun motorische, fysieke, cognitieve en sociale vaardigheden. Een paar schommels
en wat zandbakken hier en daar is dus niet genoeg.

Plek voor groot en klein
Een goede speeltuin biedt kinderen van verschillende leeftijden diverse speelmogelijkheden en uitdagingen. Tweejarige meisjes zullen zich uren kunnen
vermaken met het zand in de zandbak en met het
verzamelen van kleine steentjes, terwijl vijfjarige
jongens van de ene naar de andere toren moeten
kunnen klauteren en springen.

aldus Michal Thamdrup, codirecteur van crèche en
kleuterschool Børnehuset Nobi in Denemarken.
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Hoewel kinderen van verschillende leeftijden
andere activiteiten leuk vinden, komen ze elkaar
wel tegen en hebben ze contact met elkaar. Zo
zijn jongere kinderen vaak nieuwsgierig naar
dat wat de oudere kinderen doen en willen
ze ervan leren. De speeltoestellen moeten
daarom dus ook geschikt zijn voor samenspel.
Alle kinderen bewegen graag. Het is daarom
essentieel dat er toestellen zijn waarop ze
kunnen klimmen en klauteren, en waaraan
ze kunnen gaan hangen en hun volledige
lichaamsgewicht voelen. Glijbanen, wipkippen,
holletjes, bruggen en andere toestellen zijn
hiervoor ideaal, omdat ze kinderen kunnen
inspireren actief bezig te zijn en zichzelf te
ontwikkelen.
Lichamelijk fit
Een van de grootste voordelen van speeltuinen is dat ze bijdragen aan de fysieke ontwikkeling van
kinderen. Als kinderen in hun eigen tempo en op hun
eigen manier hun vaardigheden kunnen testen op een
klimnet, ontdekken ze hun grenzen en leren ze naar
hun lichaam te luisteren. Hun maag zal gaan kriebelen
wanneer ze van grote hoogte naar beneden kijken of
wanneer de schommel het hoogste punt heeft bereikt.
Wanneer ze het touw niet langer kunnen vasthouden,
zou het zomaar kunnen dat ze vallen, zich misschien
licht bezeren en weer opnieuw moeten beginnen, maar
uiteindelijk worden ze daar alleen maar beter van en
gemotiveerder om het nog een keer te proberen en dit
keer zelfs nog hoger te komen.
Fijn spelen, beter leren
Uit onderzoek is gebleken dat fysieke activiteit goed
is voor onze cognitieve vaardigheden. Kinderen op
de (kleuter)school worden beter in leren wanneer ze
buiten zijn geweest en hun lichaam door de dag heen
aan het werk hebben gezet.
Alles staat met elkaar in verbinding en daarom is het
dus essentieel dat kinderen zich op de (kleuter)school
kunnen uitleven in
een speeltuin.

Michal Thamdrup
Codirecteur van crèche en kinderopvang Nobi in
Denemarken, die in oktober 2018 zijn deuren opende
en inmiddels al plaats biedt aan 120 tot 130 kinderen.
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WAGEN
DE EXPLORE-TERREr IN
kinderen. De terreinwagen is

onde
De Explore-terreinwagen is zeer populair
, aan de hand van een zogenoemd
eren
ontwikkeld in samenwerking met kind
t van kinderen een beslissende rol heef t
cocreatie -ont werpproces, waarbij de inpu
zowel de terreinwagen als de verschillengespeeld in het uiteindelijke ontwerp van
de activiteiten.
rdere keren getest. Door de jaren heen
Een prototype van de terreinwagen is mee
en
waarop kinderen spelen. Hierdoor hebb
hebben we meer geleerd over de manier
nog
een
eren
kind
we
en
kunn
en
verbeteren
we de verschillende activiteiten kunnen
en.
bied
leukere speelervaring
tussen de 2 en 5 jaar, en de verschillende
De terreinwagen is bedoeld voor kinderen
natuurlijke creatieve, fysieke, cognitieve
activiteiten zijn dan ook afgestemd op de
.
en sociale ontwikkeling van deze kinderen
De Explore-terreinwagen staat
garant voor uren speelplezier en
blije kinderen.

Vanaf de voorbank kunnen meerdere kinderen tegelijk de terreinwagen bedienen door aan het stuur
te draaien, de bewegende knoppen in te drukken
en door in de ingebouwde walkietalkie te praten.

Aan de achterkant van de terreinwagen kunnen passagiers
het zich gemakkelijk maken en van het uitzicht genieten, of ze
kunnen gaan staan om de verrekijker op de terreinwagen te
bedienen. Een groot raam schermt de passagiersstoelen af
van de bestuurdersplaats, maar zorgt er wel voor dat kinderen
nog met elkaar kunnen communiceren. Op de achterbank
zijn ook verschillende kleine activiteiten te vinden, zoals de
beweegbare brandstoftankdop en het draaiende reservewiel.

Aan de voorkant van de terreinwagen bevindt zich
een beweegbare trekhaak, die ook dienstdoet
als telraam, waardoor kinderen met cijfers bezig
kunnen zijn. Bovendien kunnen de koplampen
bewegen, wat de fijne motoriek stimuleert en
ter inspiratie dient voor rollenspellen.
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De terreinwagen
is
bij levering voor
80%
gemonteerd en
vereist geen
veiligheidsonder
grond.

TERREINWAGEN
EX080 TERREINWAGEN

SAMENWERKING
MET KINDEREN

Vanaf 1 jaar

De LEDON-terreinwagen is
ontwikkeld in samenwerking met
kinderen; zij wilden bijvoorbeeld
een walkietalkie en een werkende brandstoftankdop.

(LxBxH) 162 x 83 x 125 cm

(H) 51 cm

(LxB) 462 x 383 cm

100 cm
Schaal 1:200
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KIKI

SPEELHUIZEN

EX092 KIKI

Het LEDON Explore-assortiment bestaat uit
talloze leuke speelhuizen boordevol activiteiten
die de natuurlijke ontwikkeling van kinderen
stimuleren. Er zijn modellen die bestaan uit
meerdere, met elkaar verbonden speelhuizen
waardoor een echte speelhuisomgeving wordt
gecreëerd. Grote speelhuisomgevingen zijn
uitermate geschikt voor onder andere scholen,
omdat er veel kinderen tegelijkertijd in het
speelhuis kunnen spelen.
Wanneer kinderen in het speelhuis spelen,
wisselen ze gedachtes en woorden uit met
zichzelf en met andere kinderen. Jonge
kinderen zullen in eerste instantie alleen wat kleine woordjes
zeggen, zoals auto, huis, mama, hoi en doei, maar zodra de
kinderen wat ouder zijn, zullen ze tijdens het spelen korte zinnen
en mededelingen gebruiken: “Toen gebeurde dit, en we deden
dit, en nu gaan we naar school, enz.” Door middel van taal leren
kinderen de wereld om hen heen beter begrijpen, kunnen ze hun
emoties uitdrukken en met andere kinderen communiceren.

ANA

Vanaf 1 jaar
(H) 60 cm
(LxBxH) 235 x 141 x 166 cm
(LxB) 535 x 441 cm

100 cm
Schaal 1:200

LILO
EX093 LILO

Vanaf 1 jaar
(H) 112 cm
(LxBxH) 353 x 235 x 166 cm

ADVIES EN HU
LP

(LxB) 653 x 535 cm

Voor advies en
hulp staan
wij altijd graag
voor je
klaar - stuur ee
n e-mail
naar info@ledon
.dk
100 cm

EX090 ANA

Schaal 1:200
Vanaf 1 jaar
(H) 60 cm
(LxBxH) 146 x 141 x 166 cm
(LxB) 446 x 441 cm

LUXI

100 cm

EX096 LUXI

Schaal 1:200
Vanaf 1 jaar
(H) 166 cm

LIN

(LxBxH) 540 x 540 x 166 cm

EX091 LIN

(LxB) 849 x 849 cm

Vanaf 1 jaar
(H) 60 cm
(LxBxH) 272 x 146 x 166 cm
(LxB) 572 x 446 cm

100 cm
Schaal 1:200

100 cm
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Schaal 1:200
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NORA

WIPKIPPEN

EX095 NORA

Vanaf 1 jaar

De wipkippen van LEDON Explore schrikken zelfs niet
terug voor de meest enthousiaste cowboys en jagers!
Het assortiment bestaat uit toestellen voor kleine en
grote kinderen, en zelfs voor de meest actieve kinderen
is er een geschikte wipkip. Het is niet alleen leuk om te
wippen, maar ook nog eens belangrijk. Als je namelijk
op een wipkip heen en weer wipt, train je je hele
lichaam. Het is dus goed voor het lichaam en het zorgt
er daarnaast voor dat kinderen zich bewuster worden
van hun eigen lichaam.

(H) 60 cm
(LxBxH) 571 x 432 x 166 cm
(LxB) 871 x 732 cm

100 cm
Schaal 1:200

Wanneer het kind heen en weer wipt, leert hij of zij
over ‘oorzaak en gevolg’ en wordt tegelijkertijd het
vestibulaire gevoel gestimuleerd, waardoor de balans
en het leervermogen verbeteren.
Alle wipkippen van LEDON Explore zijn volledig onderhoudsvrij
en worden geleverd met antislipzit. De ergonomische nylon
handvatten beperken het risico op oog- en gebitsletsel, en
zorgen ervoor dat kleine vingertjes niet aan het oppervlak
vastplakken wanneer het vriest.

TOBI

SAMENWERKING MET
KINDEREN

EX094 TOBI

Vanaf 1 jaar
(H) 60 cm
(LxBxH) 390 x 252 x 166 cm

ZEBRA
EX013 ZEBRA

De wipkippen van Explore
zijn in cocreatiesessies met
kinderen ontwikkeld, net als
de dieren uit het Exploreuniversum.

(LxB) 690 x 552 cm
Vanaf 2 jaar
(H) 50 cm
(LxBxH) 100 x 28 x 87 cm
(LxB) 342 x 228 cm

GIRAF
EX011 GIRAF
100 cm
Schaal 1:200

Vanaf 2 jaar
(H) 50 cm
(LxBxH) 101 x 28 x 93 cm
(LxB) 351 x 228 cm
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WIPKIPPEN
VIERZITSOLIFANT
642040 VIERZITSOLIFANT

NEUSHOORN
EX012 NEUSHOORN

Vanaf 2 jaar
(H) 52 cm
Vanaf 2 jaar

(LxBxH) 168 x 136 x 87 cm

(H) 50 cm

(LxB) 468 x 436 cm

(LxBxH) 110 x 28 x 85 cm
(LxB) 351 x 228 cm

eldingen
Bekijk de afbe
ren op
van alle wipdie
xplore
ledonplay.com/e

TIJGER
EX010 TIJGER

GALJOEN
642090 GALJOEN

Vanaf 2 jaar
(H) 50 cm
(LxBxH) 106 x 28 x 87 cm

Vanaf 3 jaar

(LxB) 342 x 228 cm

(H) 100 cm
(LxBxH) 312 x 115 x 100 cm
(LxB) 512 x 315 cm

OLIFANT
642025 OLIFANT

Vanaf 1 jaar
(H) 45 cm

OPEN GLIJBANEN

(LxBxH) 75 x 40 x 83 cm
(LxB) 275 x 240 cm

VLINDER
642035 VLINDER

Vanaf 2 jaar

500225
PAPEGAAIGLIJBAAN

(H) 47 cm
(LxBxH) 123 x 28 x 83 cm
(LxB) 423 x 328 cm

Vanaf 2 jaar
(H) 89 cm
(LxBxH) 270 x 54 x 165 cm
(LxB) 620 x 354 cm
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SCHOMMELS
Het LEDON Explore-assortiment bestaat uit talloze verschillende schommels, waaronder schommelframes, bandenschommels en knusse nestschommels. Kinderen zijn
dol op schommelen. Ze ontwikkelen hiermee een betere
balans en het biedt een goede basis voor de ontwikkeling
van motorische vaardigheden, die essentieel zijn voor hun
concentratie- en leervermogen. De nestschommel stimuleert
daarnaast sociale interacties, aangezien meerdere kinderen
tegelijk kunnen schommelen, en daagt de kinderen uit om te
proberen het hoogst van iedereen te schommelen.
Aan het schommelframe kunnen verschillende soorten zitjes
worden bevestigd en de kettingen zijn bedekt met rubber
zodat er geen vingertjes tussen de kettingen kunnen komen
of aan de kettingen kunnen vastplakken als het vriest.

Bekijk het volledig
e
assortiment aan
Explore-schommel
s op
ledonplay.com/exp
lore

1172EXA METALEN
SCHOMMELFRAME
MET 2 BANDENSCHOMMELS

Vanaf 3 jaar
(H) 129 cm
(LxBxH) 334 x 227 x 243 cm
(LxB) 334 x 706 cm

1186EXA METALEN SCHOMMELFRAME
MET 2 BANDENSCHOMMELS
EN 1 NESTSCHOMMEL

Vanaf 1 jaar
(H) 178 cm
(LxBxH) 625 x 227 x 243 cm
(LxB) 625 x 706 cm

1175EXA METALEN SCHOMMELFRAME
MET 1 NESTSCHOMMEL

Vanaf 1 jaar
(H) 178 cm
(LxBxH) 334 x 227 x 243 cm
(LxB) 334 x 687 cm

SOORTEN SCHOMMELZITJES

Soepel Rubberen
Schommelzitje
1114
Vanaf 2 jaar

Veiligheidszitje
1115
Vanaf 2 jaar

Bandenschommel
1110
Vanaf 3 jaar

1190EXA METALEN SCHOMMELFRAME MET 2 VEILIGHEIDSZITJES, 1 NESTSCHOMMEL EN 1 BABYSCHOMMEL

Vanaf 1 jaar

Babyschommel
1113
Vanaf 1 jaar

Nestschommel
Ø 100 cm: 1040
Vanaf 1 jaar

(H) 178 cm
(LxBxH) 796 x 227 x 243 cm
(LxB) 796 x 725 cm
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KLIMFRAMES

ACTIVITEITENRUIMTE
ELO

MIRA

EX006 ELO

EX060 MIRA

Vanaf 2 jaar

Vanaf 3 jaar

(H) 0 cm

(H) 225 cm

(LxBxH) 194 x 94 x 92 cm

(LxBxH) 232 x 134 x 261 cm

(LxB) 494 x 394 cm

(LxB) 619 x 514 cm

100 cm
Schaal 1:200

100 cm
Schaal 1:200

ASKAL
EX065 ASKAL

GUO

Vanaf 3 jaar

EX005 GUO

(H) 225 cm
(LxBxH) 232 x 232 x 261 cm
Vanaf 1 jaar

(LxB) 619 x 619 cm

(H) 0 cm
(LxBxH) 219 x 34 x 92 cm
(LxB) 519 x 334 cm

100 cm

100 cm

Schaal 1:200

Schaal 1:200

PILAS
MANCO

EX007 PILAS

EX069 MANCO
Vanaf 1 jaar
Vanaf 3 jaar
(H) 225 cm
(LxBxH) 445 x 232 x 261 cm

(H) 60 cm
(LxBxH) 392 x 342 x 92 cm
(LxB) 692 x 642 cm

(LxB) 830 x 619 cm

100 cm
Schaal 1:200
100 cm

50

Schaal 1:200
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MATERIALEN

SAFE-TEC ANTISLIPPANELEN
VAN POLYETHEEN
Het safe-tec antislippaneel van
polyetheen is voorzien van een
3 mm dikke laag met kubisch
nerfpatroon. Dit speciaal ontworpen, kubische nerfpatroon biedt
optimale grip, zelfs wanneer het
regent of vriest.
Alle vloeren van de LEDON
Explore-toestellen zijn gemaakt
van safe-tec antislippanelen.

De combinatie van veiligheid en functionaliteit
POLYETHEEN
Alle panelen van polyetheen zijn speciaal ontwikkeld voor LEDON om zo de hoogst
mogelijke kwaliteit te kunnen bieden. Het materiaal is onderhoudsvrij en zeer
duurzaam, en heeft daarnaast een zwarte kern van gerecycled plastic. We recyclen
al het afvalmateriaal van onze panelen van polyetheen om onze productie op die
manier zo duurzaam mogelijk te houden.
De panelen zijn niet giftig en voldoen aan de Europese EN 71-norm (richtlijn voor het
testen van de veiligheid van speelgoed), deel 1-3. Daarnaast voldoen de panelen aan
de vereisten van de Amerikaanse Food and Drug Administration zoals opgesteld in
de Code of Federal Regulations(CFR), titel 21, sectie 177.1520 over olefinepolymeren.

MONTAGESTUKKEN
Alle montagestukken zijn
thermisch verzinkt om corrosie
te voorkomen. De montagestukken hebben afgeronde
hoeken, zodat kinderen veilig
kunnen spelen zonder dat ze
zich kunnen snijden of krassen
aan scherpe randen.

Onze panelen van polyetheen met zwarte kern zijn verkrijgbaar in 11 verschillende
kleuren. Zowel de materialen als de kleuren van de panelen zijn uv-gestabiliseerd,
waardoor we vijf jaar garantie tegen aanzienlijke kleurvervaging kunnen bieden.

TOUWEN EN NETTEN
Alle touwen en netten zijn gemaakt van Taifun-combinatietouw
met zes strengen die elk bestaan
uit acht stalen kabels, oftewel 48
stalen draden in totaal. Hierdoor
is de treksterkte 4.500 kg en zijn
de touwen vandalismeproof.
Het touw gaat niet rotten en zal
niet uitrekken door veelvuldig
gebruik. Alle klimnetten zijn vervaardigd door nettenmakers en
zijn gemaakt van schokbestendig
nylon (PA6).

MOERDOPPEN
Alle moeren en bouten zijn
voorzien van een moerdop
die kinderen beschermt tegen
scherpe randen en voorkomt
dat de speeltoestellen uit elkaar
kunnen worden gehaald. Net als
de andere vezelonderdelen van
LEDON zijn ook de moerdoppen gemaakt van nylon (PA6),
waardoor ze niet vervagen door
zonlicht en schokbestendig zijn
bij temperaturen tussen de -40
°C en +100 °C.

VEZELONDERDELEN – NYLON
Alle vezelonderdelen zijn gemaakt van
nylon (PA6) om te voorkomen dat vingers blijven plakken wanneer het vriest.
De handvatten zijn rond en zo gevormd
dat ze goede grip bieden, waardoor het risico op oog- en gebitsletsel
beperkt wordt. Alle onderdelen zijn
onderhoudsvrij en zowel de grondstoffen als de kleuren zijn uv-gestabiliseerd
om kleurvervaging te voorkomen. De
vezelonderdelen zijn bovendien schokbestendig bij temperaturen tussen de
-40 °C en +100 °C.

GELAKTE METALEN BUIZEN
Alle metalen buizen en palen zijn
thermisch verzinkt om corrosie te voorkomen. De buizen zijn vervolgens
gepoedercoat om de mooie kleuren
nog beter te laten opvallen. De
poedercoating heeft een uitstekende
kwaliteit, waardoor de oppervlakken kras- en schokbestendig zijn.
Bij het coatingproces worden geen
oplosmiddelen gebruikt en restmaterialen worden hergebruikt om ervoor
te zorgen dat het productieproces
zo duurzaam en milieuvriendelijk
mogelijk is.
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MATERIALEN

Garanties

Jouw garantie op kwaliteit en duurzaamheid
TRANSPARANT POLYCARBONAAT
De doorzichtige koepels en ramen in
de LEDON Explore-speeltoestellen zijn
gemaakt van transparant polycarbonaat.
Polycarbonaat is zeer schokbestendig
bij temperaturen tussen de -40 °C en
+120 °C, wat dus eigenlijk betekent
dat het onbreekbaar is. Het materiaal
heeft uv-bescherming, waardoor wind
en andere weersomstandigheden geen
effect hebben op de buitenkant en de
kleur van het paneel niet zal vervagen
wanneer deze langdurig aan de zon
wordt blootgesteld.

BOUTEN EN MOEREN
Voor het volledige LEDON
Explore-assortiment worden
onderhoudsvrije bouten, borgmoeren en speciaal ontwikkelde
aluminium bussen gebruikt.
Hierdoor staat de constructie
als een huis en is onderhoud en
het extra aandraaien van bouten en moeren niet nodig. Alle
bouten zijn thermisch verzinkt
of gemaakt van roestvrij staal.

RUBBER
Het nieuwe rubberen membraan
van LEDON biedt meer dan alleen
uren speelplezier. Het membraan
bestaat namelijk uit meerdere lagen
microvezel, waardoor het ook zeer
duurzaam en vandalismeproof is.

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-onderdelen
5 jaar garantie
• Gelakte metalen onderdelen
• Veren
• Touwen en netten
• Transparante koepels en ramen
van polycarbonaat
2 jaar garantie
• Beweegbare metalen en plastic
onderdelen

De garanties van LEDON dekken
defecten aan materialen voor
de periode die per materiaal is
vastgelegd. De garantie is alleen
geldig indien het product correct
is geïnstalleerd en onderhouden.
Raadpleeg hiervoor de montageen onderhoudsinstructies van
LEDON.
De garantie dekt geen schade
die is veroorzaakt door normale
slijtage, nalatigheid, incorrect
onderhoud, vandalisme en
misbruik. Daarnaast is de
garantie niet geldig wanneer er
in combinatie met de originele
LEDON-onderdelen ook nietoriginele onderdelen worden
gebruikt. De garantie dekt
geen materiaalveranderingen
die uitsluitend van invloed zijn
op de aanblik van het product,
zoals veranderingen in kleur en
andere natuurlijke veranderingen.
Er is echter wel een garantie
van vijf jaar tegen aanzienlijke
kleurvervaging van HDPEpaneelonderdelen.

EN 1176

Producten voldoen aan
EN 1176
Bij LEDON staat veiligheid
hoog in het vaandel en daarom
worden al onze speeltoestellen
gecontroleerd en goedgekeurd
volgens de Europese EN 1176norm. Alle certificeringen zijn
uitgegeven door TÜV SÜD. TÜV
keurt uitsluitend producten
goed die voldoen aan de strikte
veiligheids-, betrouwbaarheidsen kwaliteitseisen.
Voorbehoud
We zijn niet aansprakelijk voor
drukfouten of productwijzigingen.
Fotomateriaal wordt beschermd
onder het auteursrecht en mag
uitsluitend worden gebruikt na
schriftelijke toestemming van
LEDON A/S.

Producten die af en toe worden
blootgesteld aan chloor, zand
en zoute lucht vallen niet onder
de garantie van LEDON met
betrekking tot corrosie.

Kwaliteit en v
eiligheid
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op
de eerste plaa
ts en
daarom voldoe
n al onze
speeltoestellen
aan de
Europese
EN 1176-norm
.
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PRODUCTOVERZICHT
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EX100 SIA
90

16

EX105 FEN
90

16

EX111 ATOX
90

15

EX216 DIXO
90

19

EX235 KEPAL
140

28

EX245 YAKI
190

28

EX112 RIOS
90

15

EX113 HANOK
90

17

EX114 CAJA
90

17

EX255 KILA
40 / 90 / 140

29

EX355 ARKON
40 / 90 / 140

29

EX365 VIROK
90/140

31

EX135 SURI
90

18

EX140 ROKA
140

26

EX141 BONA
140

26

EX375 ZULU
140/190

30

EX380 CUZCO
140/190

30

EX142 MAYAN
140

27

EX143 LUMKA
140

27

EX215 SIKAN
90

19

EX450 TITAN
40 / 90 / 140

32

EX460 SALDOR
140/190

32

PRODUCTOVERZICHT
Sy mb ole n
Afmetingen

,
Geeft de grootte van het product aan: lengte
breedte en hoogte (l x b x h).

Leeftijdsgroep

Het product is geschikt voor de volgende
leeftijdsgroep.

Ruimtevereisten
Max. valhoogte

EX010 TIJGER

46

EX011 GIRAF

45

EX012
NEUSHOORN

46

EX013 ZEBRA

45

MAX

Geeft de max. valhoogte tot de grond aan.

Vloerhoogte

Geeft de hoogte tussen de vloer en de
aan.

642025 OLIFANT

46

642035
VLINDER

46

642040
VIERZITSWIP

47

642090 GALJOEN

47

500225
GLIJBAAN

47

EX060
KLIMFRAME

50

EX065
KLIMFRAME

50

EX069
KLIMFRAME

50

EX080
EXPLORETERREINWAGEN

41

EX090 SPEELHUIS

42

EX091 SPEELHUIS

42

EX092 SPEELHUIS

43

EX093 SPEELHUIS

43

EX094 SPEELHUIS

44

EX095 SPEELHUIS

44

EX096 SPEELHUIS

43

EXA1172
SCHOMMELS

49

EXA1175
SCHOMMELS

49

EXA1186
SCHOMMELS

48

EXA1190
SCHOMMELS

48

58

!

mt,
Geeft aan hoeveel ruimte het product innee
inclusief veiligheidszone.

grond

Je bent bijna aan het eind van je ontdekkingsreis door
het Explore-universum van LEDON. Hopelijk heb je
de catalogus met veel plezier gelezen en heb je volop
inspiratie opgedaan.
Als je nieuwsgierig bent geworden of nog vragen hebt,
kun je contact met ons opnemen
via +45 7482 6565 of info@ledon.dk
Met vriendelijke groet,
De familie Donbæk

LEDON A/S
Vestergade 25
DK-6510 Gram
Denmark
+45 74 82 65 65
www.ledonplay.com

0119

info@ledon.dk

