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1. Gyngestativ

2. Sixtus stævn

3. Luffe vippedyr

4. Haj vippedyr

5. Papegøje, Pirates

1172

LP090

302291

300112

300085

Dato: 19.11.20

Produktoversigt
Metalgyngstativ - 1172

Produktmål (LxBxH)
334 x 227 x 224 cm

!

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
334 x 706

Maksimal faldhøjde
MAX

129 cm

Se mere om produktet her: www.ledon.dk/produkt/1172/

Metalgyngestativ med to sikkerhedssæder
Gode bevægelsesvaner grundlægges i barndommen. Når børn gynger, stimuleres labyrintsansen,
som er et lille sanseapparat i det indre øre. Labyrintorganet sender hele tiden signaler til hjernen om

hovedets stilling i forhold til krop og tyngdekraft, på
den måde udvikles barnets balance og giver et godt
fundament for den motoriske udvikling.

Produktoversigt
Sixtus - LP098

Produktmål (LxBxH)
385 x 220 x 285 cm

!

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
685 x 520 cm

Maksimal faldhøjde
MAX

58 cm

Se mere om produktet her: www.ledon.dk/produkt/LP098/

Det fleksible Piratskib (Stævn)
Med det fleksible piratskib kan du udvide dit Piratskib over tid. Således strækker legepladsens investering sig over en længere periode. Sixtus er den
store stævn, med tilhørende ror. Du kan hejse ankeret, bruge den bevægelige kikkert, som både kan

vippe og dreje eller kravle gennem gummilapperne
ind til det hemmelige lastrum. Du kan også stå ved
det bevægelige ror og styre mod de syv verdenshave. Ønsker du at se på den anden del af det fleksible piratskib, så skal du se på LP099 Merkurius.

Produktoversigt
Luffe - 302291

Produktmål (LxBxH)
96 x 27 x 88 cm

!

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
296 x 227 cm

Maksimal faldhøjde
MAX

50 cm

Se mere om produktet her: www.ledon.dk/produkt/302291/

Vippedyr er både sjove og sunde
Ingen legeplads er komplet uden en et par sjove
vippedyr, som kan sætte godt gang i både leg, motion og fantasi. Vippedyrene fra LEDON er ikke blot
udviklet til børn, men også i samarbejde med dem

– derfor er de helt perfekte til både de helt små,
de lidt større og til dem midt imellem. De er dansk
produceret i gode, holdbare materialer af højeste
kvalitet, så de kan klare lidt af hvert.

Produktoversigt
Haj - 300112

Produktmål (LxBxH)
71 x 41 x 80 cm

!

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
271 x 241 cm

Maksimal faldhøjde
MAX

45 cm

Se mere om produktet her: www.ledon.dk/produkt/300112/

Vippedyr er både sjove og sunde
Ingen legeplads er komplet uden en et par sjove
vippedyr, som kan sætte godt gang i både leg, motion og fantasi. Vippedyrene fra LEDON er ikke blot
udviklet til børn, men også i samarbejde med dem

– derfor er de helt perfekte til både de helt små,
de lidt større og til dem midt imellem. De er dansk
produceret i gode, holdbare materialer af højeste
kvalitet, så de kan klare lidt af hvert.

Produktoversigt
Papegøje, Pirates - 300112

Produktmål (LxBxH)
270 x 54 x 165 cm

!

Arealbehov inkl. sikkerhedsafstande (LxB)
620 x 354 cm

Maksimal faldhøjde
MAX

89 cm

Se mere om produktet her: www.ledon.dk/produkt/300112/

Papegøje rutsjebane
Den åbne papegøjerutsjebane i Pirat-verdenen er
et hit hos mange børn. Rutsjebaner er generelt en
børnemagnet og vækker stor begejstring og mange
smil. En susende tur ned ad rutsjebanen giver ikke
bare fart over feltet og smil på læben, den er også

god læring. Børnene bliver fortrolige med tyngdekraften samtidig med, at de lærer at bedømme
afstand og fart. Endelig trænes også motorikken og
balanceevnen på en tur ned ad rutsjebanen.

1 Styk
1 Styk

Papegøje pirat rutsje m/jordanker
Haj vippedyr m/fjeder og jordanker
Luffe vippedyr m/fjeder og jordanker
Samling og montering af legeredskaber

300112G
302291G

Frit leveret

8 dage netto kontant

124.418,13

24.883,63

23.840,00

3.636,90

4.432,50

14.269,50

8.355,60

45.000,00

Beløb

I alt DKK inkl. moms
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10

10
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Momsbeløb

23.840,00

4.041,00
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15.855,00
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50.000,00
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Tilbudsnr.

Tilbud

Se vore salgs- og leveringsbetingelser på http://www.ledon.dk
LEDON A/S, Vestergade 25, DK-6510 Gram
Tel.: +45 7482 6565, Fax: +45 7482 6545, E-mail: info@ledon.dk, www.ledon.dk
VAT no.: DK16700800, Bank: Nordea, Reg. nr.: 2480, Kontonr.: 0480314263, IBAN: DK1420000480314263, BIC/SWIFT: NDEADKKK

Leveringsbetingelser:

Betalingsbetingelser:

Priserne er gældende til og med 31.12.2020

faldsand under gyngestativet.

selv for udgravning og etablering af

bruge til kommunen). I sørger også

sender tegningsmateriale til jer, I skal

Som aftalt står I selv for byggeansøgning (vi

Lev. tid incl. montage 6-8 uger.

1 Styk

1 Styk

1 Styk

300085G

Højde: 222 cm.

Gyngestativ, metal med 2 dækg.

1172

1 Styk

Sixtus stor stævn

Antal Enhed

LP098G

Varenummer Beskrivelse

Att.: Mikkel Frederiksen

Danmark

9280 Storvorde

Fjordvej 30

Sejlklubben Mou Bro

LEDON

En familieejet virksomhed i tre generationer

Da Leo Donbæk i 1969 stiftede LEDON, var det ud fra
ønsket om at gøre en forskel: Han ville skabe sjove og
udviklende kvalitetslegepladser med holdbarhed og sikkerhed i top.

Faktisk har hun været med hele sit liv, først som legebarn,
derefter som ungarbejder på lageret og nu som marketingchef.

I dag er Leos søn, Tom Donbæk, adm. direktør i LEDON.
Siden 1984 har han sammen med sin far udviklet og
gennemført den produktionstekniske omstilling, som
har ført LEDON frem mod i dag, hvor alle legeredskaber
produceres ved hjælp af tekniske programmer, software og
CNC-maskiner. Håndværket og kvaliteten er fortsat afgørende, og derfor håndfræses detaljer omhyggeligt, ligesom
produkterne samles i hånden. Siden 2012 har Toms datter,
Simone Donbæk, været fastansat i familievirksomheden.

Deler samme passion og ambition
Vi er tre generationer, og vi er drevet af den samme passion og ambition: Vi vil skabe de bedste legeoplevelser i
børnenes ånd, og vi vil gøre det på den rigtige måde. Det
forudsætter dedikerede medarbejdere, stort knowhow og
kvalitetsoptimeret produktion. Derfor foregår hele LEDONs
produktion i Danmark, hvor vi skaber kvalitetssikrede rammer for børns legeglæde over hele verden.
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Det er nemt at være kunde hos LEDON

Det er let at være kunde hos Ledon

Start

Se hele vores sortiment på
www.ledon.dk, inkl. produktinformationer, billeder og video.
Du kan også se referenceprojekter og 360 graders videoer af
hvert produkt.

Hjemmeside

Vores danske produktion sikrer
korte leveringstider. Moderne
teknologi og CNC-maskiner garanterer præcision ned til sidste
millimeter. Alt spildmateriale i
produktionen genanvendes i
nye legeredskaber.

Produktion

Vi pakker på en effektiv og ressourcebesparende måde. Flere
produkter er designet, så de kan
være på én palle eller blive pakket
i forud samlede komponenter, og
sikrer en nem og hurtig montage.

Logistik

Vi står altid klar til at hjælpe dig
og svarer på spørgsmål. Du kan
kontakte os på info@ledon.dk eller ringe på 74 82 65 65. Vi svarer
altid alle henvendelser indenfor
1 arbejdsdag.

Vi kommer gerne ud og hører
om dine ønsker og behov samt
giver råd og vejledning til en
fremtidig legeplads. Vi sørger
også for korrekt opmåling af
arealerne.

Kontakt

For at sikre vi leverer de legeredskaber du forventer, sender
vi dig en ordrebekræftelse. Her
vil alle oplysninger omkring
produkter, priser, montering
samt leveringstid fremgå.

Kundebesøg

Sammen med tilbuddet laver
vi gratis et indretningsforslag,
så du kan se, hvordan din nye
legeplads kan se ud. Vi sender
tilbud og indretningsforslag til
dig indenfor få dage.

Tilbud

Ordrebekræftelse

Du får altid en montagevejledning med til dine redskaber, men
du kan også lade vores hold af
dygtige montører gøre arbejdet.
Den færdige legeplads bliver godkendt og du får tegninger, vejledninger og certifikater tilsendt.

Klar
til leg!

Levering
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LEDON leger i hele verden

Værdier

Legeværdi

Sikkerhed

Bæredygtighed

Vi skaber legeoplevelser,
som har legen i sig. Oplevelser, som vækker børnenes
fantasi og giver dem lyst
til at udvikle sig. Det er
legeværdien, der driver os. Vi
afprøver den på børnene, og
den afgør sammensætningen af vores legemiljøer.

Kvalitet og sikkerhed går
forud for den gode leg. Vi
anvender de bedste råvarer,
samler elementerne i hånden og har streng kvalitetskontrol. Vores produkter er
godkendt efter den europæiske standard EN1176 og
certificeret af TÜV SÜD.

Vores fokus er på børnene.
Ud over at give dem de bedste legeoplevelser, arbejder
vi målrettet på at give en
god verden videre til dem.
Det gør vi ved at tænke bæredygtigt. F.eks. består vores
polyethylenplader af en stor
del genbrugsplast.

Know-how

Råd & vejledning

Co-Creation

Hos LEDON har vi skabt legeoplevelser for børn i 50 år.
Vi ved, hvad der skal til, for vi
kender børnene og ved en
masse om deres udvikling.
Vi ved, hvordan en legeplads
skal indrettes for at give
højest mulig legeværdi,
holdbarhed og sikkerhed.

Hos LEDON kommer du rigtigt fra start. Vi tilbyder gratis
og uforpligtende konsulentbesøg, ligesom vi gerne udarbejder indretningsforslag
kvit og frit. Vi tager højde for
alt fra aldersgruppe til areal
og underlag.

Vores legemiljøer har legen
i sig helt ned i de mindste
deltaljer. Vi samarbejder
nemlig med børn i hele
udviklingsfasen, så vi er sikre
på at skabe legeoplevelser
i børnenes ånd – både med
hensyn til leg, læring og
udvikling.

Alle vores legeredskaber er produceret i Danmark og solgt i mere end 40 forskellige lande.

Vision & Mission
Mission
Vores mission er ved hjælp af vores legeredskaber at skabe mulighed for lege,
som udvikler børnenes fysik, sprog og sociale færdigheder i et sikkert miljø.

Vision
Vores vision er at støtte og inspirere børnene i deres fysiske, kommunikative og
kognitive udvikling.
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Produktudvikling sammen med børn
Værdiblomsten

”

Gennem leg tilegner børn sig vigtige færdigheder. De
træner mange aspekter af menneskelivet, og legen
giver dem et vigtigt grundlag for at kunne udvikle sig til
kompetente samfundsborgere.

Søren Skøtt
Head of design Ledon

For at sikre, at vores legeredskaber og legemiljøer understøtter børnenes udvikling bedst muligt, arbejder vi
efter det, vi kalder værdiblomsten. Den er videnskabelig funderet og definerer fem områder, hvor barnet kan
udvikle sig gennem leg.

Vi leger med børn for at
blive klogere

En børnefokuseret tilgang sikrer den sjoveste leg
Når vi anvender en børnefokuseret tilgang til design af legeredskaber, er det i erkendelse af, at vi designer til dem, der skal skabe og opleve legen i sidste ende, nemlig
børnene. Derfor tænker vi børn ind som medskabere og giver dem mulighed for at
bruge deres fantasi til at sætte legen i gang og ikke mindst udvikle den.

Vi gør børns drømme til virkelighed
En børnefokuseret tilgang er ikke kun med til at sikre, at vi ender med det bedst mulige
redskab, men også at vi opnår den bedst mulige legeoplevelse. Et legeredskab skaber
kun leg, hvis det bliver brugt – og derfor er det så vigtigt at sikre, at det er relevant og
interessant for børnene. Det skal vække deres naturlige nysgerrighed, undersøgelsestrang og skaberevne, så de styrkes og støttes i deres naturlige udvikling.
Det hele sker i erkendelse af, at børn er eksperter i leg, og at vi sammen med dem
kan skabe de bedste legeoplevelser. I det lidt større perspektiv designer vi os til
en bedre verden, hvor vi gør børns drømme til virkelighed og understøtter deres
udvikling gennem leg.

KREATIV
UDVIKLING

FYSISK
UDVIKLING

KOGNITIV
UDVIKLING

EMOTIONEL
UDVIKLING

SOCIAL
UDVIKLING

Fysisk udvikling
Børnene stimuleres til at bruge hele kroppen aktivt gennem leg og bevægelse.

Kreativ udvikling
Ansporer børnene til at være eksperimenterende og skabende gennem deres
fantasi.

Emotionel udvikling
Børnene lærer at forstå og håndtere deres følelser.

Social udvikling
Den gode leg lærer børnene at omgås og respektere hinanden. Herigennem
opnår de grundlæggende kommunikations- og sociale færdigheder.

Kognitiv udvikling
Legen fremmer børnenes forståelse af verden.
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Hvorfor vælge LEDON?

Alle LEDONs legeredskaber er
udviklet i samarbejde med børn

Vedligeholdelsesfrie og
bæredygtige materialer

LEDON

50 års erfaring som leverandør til
boligforeninger, institutioner og
kommuner

Alle redskaber er godkendt iht.
EN1176:2017 og certificeret af
TÜV

LEDON er 100 % dansk
produceret og sælges i dag i 42
lande
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Garantier

– din sikkerhed for kvalitet og holdbarhed

10

LIVSTIDSGARANTI

5

ÅRS GARANTI

ÅRS GARANTI

Polyethylen (HDPE)

•

Andre galvaniserede beslag

•

Lakerede metal dele

•

Stålstolper og overliggere

•

•

Fjedre

•

Gulvvanger og rammer af stål

Komponenter af sprøjtestøbt
PE og PA6

•

Tovværk

•

Øvrige galvaniserede bærende
dele

•

Komponenter af rustfrit stål

•

ÅRS GARANTI

•

Bevægelige metal- og
plastdele

•

Solsejl

LEDONs Garantier

Produkter godkendt efter
EN1176

EN 1176

Hos LEDON vægter vi sikkerheden højt,
og derfor er vores legeredskaber selvfølgelig kontrolleret og godkendt efter den
europæiske standard EN1176. Alle certifice
-ringer er foretaget af TÜV SÜD. TÜV
godkendelsen gives til produkter, som
overholder strenge krav til sikkerhed, pålide
-lighed og kvalitet.

2

Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl og produktændringer. Fotografisk materiale er
betinget af copyright og må ikke benyttes
uden samtykke fra LEDON A/S.

LEDONs garantier dækker fejl i materialer i
den periode, som er angivet for de enkelte
materialer. Garantien er kun gældende,
såfremt produktet er installeret korrekt og
jævnfør LEDONs montagevejledninger.
Almindelig slitage og fejlagtig vedligehold
er ikke omfattet af Ledons garantier. Det
samme gør sig gældende for hærværk eller
misbrug.

Ændringer i materialer, som kun har betydning for produktets udseende, er ikke omfattet af garantien, herunder farveændringer
i materialer – dog ydes 5-års garanti mod
væsentlig falmning på HDPE.
Produkter, som er udsat for sand- eller
salttåge, er ikke omfattet af LEDONs garanti
mod korrison.
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