
 
 
 

Monteringsanvisning/FDV 
 

Aktivitetsapparat/klatreapparat 

 
Art. 2057, Art. 2059, Art. 2109 

Materialer: 

Brannlakkert Aluminium, armert glassfiber, HDPE-plast, polstret wire, 

formstøpt plast. 
 

Produsent:   Norsk Lek og Park AS 

   Postboks 15, 5555 Førde i Hordaland 

   Tlf: 53 74 35 51 

   www.lekogpark.no 
 

 

http://www.lekogpark.no/


 
 
 
 

 

Mål L/B/H: 2,6 m x 1,2 m x 2,0 m Montering: støpes 

Underlag: fallmatter, gummidekke Anbefalt alder: fra 3 år 

Arealbehov L/B:  6,6 m x 5,6 m Fallhøyde: 2 m 

 

 

Sjekkliste for montering: 
 

1. Sjekk at det er tilstrekkelig med plass til arealbehov og 

sikkerhetssone der apparatet skal monteres. 

2. Sjekk at korrekt underlag for apparatets fallsone er på plass. 

3. Kontroller at leverte deler er i henhold til vedlagte pakkseddel. 

4. Les nøye gjennom monteringsanvisningen før montering. 

 

Montering: 
 

1. Grav 50 cm dype hull i bakken til hvert bein. Pass på at hullene er 

like dype. Bruk målsatt tegning på side 3 i monteringsanvisningen. 

 

2. Start med å sette sammen kortsidene. Monter deretter 

tverrbjelkene slik som det er vist på bildet på side 1 i monterings-

anvisningen. Ikke trekk skruene helt til før stativet er satt i sammen. 

 

3. Plasser armeringsjern i nede på stolpene og sett stativet på plass i 

hullene. Vatre og lodd av før en fester klatrenett og stige og 

strammer skruer og bolter helt. 

 

4. Fyll opp med ca. 100 liter betong i hvert hull.  

 

5. Fyll opp med jord/masse og evt. toppdekke og pakk dette godt 

rundt beina. La det herde i 3-4 dager før det tas i bruk. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlikehold/kontroll:  

 

1. Kontroller at alle bolter er faste. Det 

skal IKKE være bevegelse i 

apparatet. 

 

2. Kontroller jordfester/fundament. 

 

3. Sjekk om det har oppstått skader.  

 

4. Pass på at underlaget er godt 

vedlikeholdt og at Sikkerhetssonen 

er fritt for andre apparater, stein o.l. 

 

5. Rengjøres med såpe og vann. 

 

 
 

Ettersyn og vedlikehold 
ifølge NS-1176-1.7 1177 
Norsk Regelverk 
 
Det rutinemessige visuelle 
ettersynet bør gjennomføres 
minst en gang i uken. 
 
Funksjonsettersyn er et mer 
detaljert ettersyn med sikte 
på å kontrollere utstyrets 
virkemåte og stabilitet. Dette 
bør gjennomføres hver andre 
måned. 
 
Årlig hoved-ettersyn 
(årskontroll) er et ettersyn 
med sikte på den generelle 
sikkerheten til utstyret. Dette 
bør gjennomføres med høyst 
tolv måneders mellomrom og 
bør utføres av sakkyndige 
personer. 


