
Vi livar upp din trädgård!

MONTERING
Vi är glada för att du har köpt vår lekställning och hoppas att den kommer 
att skänka glädje under många år framöver. Vi skulle vilja göra dig upp-
märksam att korrekt montering är viktig när det gäller säker användning 
av lekställningar:
• Lekställningen bör placeras på en jämn yta som är täckt med ett pas-
sande material: sand, bark eller välskött gräsmatta.
• Avståndet mellan gungan och andra föremål (bl.a. föremål över marky-
tan såsom trädgrenar) måste vara minst 2 meter.
Observera det i monteringsanvisningen angivna säkerhetsområdet.
• Förankringsjärn får inte grävas ned i sand eller annat mjukt underlag 
e� ersom det inte garanterar tillräcklig stabilitet.
• Om du placerar lekställningens stolpar i mjuk yta utan förankring kan 
det leda till oväntad fara: t.ex. att konstruktionen sjunker ihop, att gungan 
tippar eller att infästningsknutarna blir utmattade pga. dynamiska kra� er.

FÖRANKRING
• Lekställningen måste förankras i marken med hjälp av förankringsjärn. 
• I marken måste det med de visade avstånden (se teckning) grävas 
400 mm djupa hål med en dimension på 600x600 mm.
• Hålens botten måste däre� er täckas av grus för att underlätta 
vattenabsorptionen i marken. Gjut däre� er betong i hålet upp till 50 
mm under markytan. E� er att betongen har härdat, fyll i jordmassa 
ovanpå betongen upp till markytan.

OBS! Förankringsjärn till förankring medföljer ej.

ANVÄNDNING
Observera! Lekställningen är gjord av trä. Trä är ett naturligt material och är därför känsligt för förändringar i miljön. 
Ändringar i temperatur och väderlek kan leda till att virket spricker eller sväller. I allmänhet har detta dock ingen betydel-
se för virkets styrka eller produktens funktion.

En mindre spricka med en bredd på 
upp till 10 mm är tillåten om den inte 

går igenom virkets kärna.

För att förlänga lekställningens livstid och skydda den mot externa faktorer är alla våra 
gungställningar och lekställningar tryckimpregnerade och behöver ingen ytterligare behand-

ling. På bilden ses ackumulering av salter från impregneringens ytbehandling.

OBS! Det givna exemplet gäller endast för vissa typer av 
gungställningar och lekställningar. Mer detaljerad information 

hittar du i lekställningens monteringsanvisning.
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Alla våra lekställningar uppfyller den europeiska 
säkerhetsstandarden EN71 vilket säkrar att produkten 
uppfyller alla viktiga krav till arbetsmiljö och -säkerhet. 
CE-märkningen relaterar uteslutande till säkerhet och 
märkningen berör inte produktens kvalitet, funktions-
dugligt skick eller ändamålsenlig användning.

Många av våra lekställningar och lekstugor är certi-
fi erade av TÜV vilket säkrar att en oberoende part har 
bekrä� at deras säkerhet och kvalitet och är en bekräf-
telse på att både produkten och dess tillverknings-
process har kontrollerats och testats av ett oberoende 
certifi eringsföretag. Sök produkter med TÜV-märkning.

LEKSTÄLLNINGAR


