Produktblad

93012500

Art.nr
Benämning

Bordtennisbord

Längd / m

2,74

Bredd / m

1,53

Höjd / m

0,76

Fallhöjd / m

-

Säkerhetsområde / m

5,50 x 8,75

Underlag

Mark

Vikt / kg

750

Förankring

Fristående

Säkerhetsområde

Monteringstid

+ 6 år
1 pers x ca 0,5 tim

Material
Alt. Material

Betong
-

Euro norm

EN 15312

Antal kolli

2

Övrigt
Funktioner
Beskrivning

Bord av mycket hög kvalitet, slipad bordsyta
och stabilt nät av aluminium.
Montering

MONTERING
Montera lekredskapen enligt tillverkarens uppgifter. Marktyp beroende på tillåtna fria fallhöjder enligt EN 1177.
•
Vid montering av lekutrustning med jordankare gräv ut enligt bild till höger
och fyll sedan igen upp till ovankanten av jordankaret.
•
Vid montering av lekutrustning med betongfundament fyll betong upp till markering.
EFTERKONTROLL
När monteringen är avslutad skall man efter 3 - 4 veckor kontrollera att samtliga löstagbara förbindelseelement
[ typ bultar ] sitter fast ordentligt och dra åt dem vid behov.
INSPEKTION OCH UNDERHÅLL ENLIGT EURO NORM DIN 1176 - 7
a) Visuell rutininspektion 1 x / vecka
b) Operativ inspektion 1-3 månader
c) Årlig inspektion i intervaller ej längre än 12 månader
Var god beakta att underhållsfel respektive underlåtna kontroller utgör en avsevärd olycksrisk.
REPARATION OCH SKÖTSEL
För att driftstillståndet / certifikatet skall få behållas är endast orginalreservdelar tillåtna. För att lekredskapen ska få en lång
livslängd bör färgskador bättras på omedelbart.
Reservdelsförsörjningen säkras enligt EURO - NORM 1176 - 7.
Alla våra lekredskap är certifierade enligt den senaste versionen DIN 7926 och EURO - NORM DIN 1176.
Fler bindande nyheter som det internationella gremiet från CEN TC 136 SC 1 fastlägger för
medlemsstaterna som europeisk normutvidgning beaktas kontinuerligt under konstruktionen av våra lekredskap.
Vi reserverar oss för ändringar i utförandet av våra produkter vid leveranstidpunkten jämfört med katalogen.
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