
Robinia serien

Robinia serien er lagt av FSC sertifisert tre fra 
Europa.

FSC-merket er forbrukernes sikkerhet for 
ansvarlig skogdrift. Det er derfor nødvendig å 
kunne følge treet fra skogen til det ferdige pro-
duktet – uansett hvor mange ledd det er mellom 
skogen og det stedet der det blir solgt. Dette 
krever sertifisering.

Med et produkt som bærer FSC-logoen, kan 
du være sikker på at det kommer fra ansvarlige 
kilder.

På denne måten hjelper en FSC-sertifisering 
skogene til å forbli levende miljøer også for kom-
mende generasjoner. 

Play sets built of natural logs, thanks to their organic 

form, inspire children and perfectly t into any 

surroundings. What is more, they are an unusual 

complement to a modern architecture. 

RROOBBIINNIIAA  PPLLAAYY  

natural 
playground



To check the quality and compliance with all norms and safety standards we 

preassemble products in our factory before these are shipped to the installation 

site. Once this step is done, we disassemble devices, mark each connection 

and pack them carefully. This method of production makes the installation does 

not require specialist knowledge or tools. 

RROOBBIINNIIAA  PPLLAAYY  

  iitt  iiss  eeaassiieerr  tthhaann  yyoouu  tthhoouugghhtt

All our beams' edges are protected against cracks 

caused by stresses in the wood. 

Robinia serien

Garanti 

NLP gir 15 års garanti på Robinia serien.
Se detaljerte villkor på:

https://lekogpark.no/generelle-vilkar-norsk-lek-
og-park-as/

Robinia consists of a large amount of oils which are perfect natural preservatives 

and protect wood against putrefaction processes and pests. 

Thanks to this protection, it retains its aesthetic and strength for many years. 

Monteringsanvisning

En leveranse i Robinia serien kommer 
med detaljerte monteringsanvisninger. 
Apparatet er premontert på fabrikken 
for å sikkre at alle detaljer i produksjo-
nen er i orden.

Monteringen krever ikke spesialverktøy.
To ensure longevity of our Robinia 

products, all connectors (screws, 

spacer sleeves, handles) are made 

exclusively of stainless steel. Konstruksjonsdeler

Bolter, skruer og andre monteringsdeler 
er lagt av rustfritt stål 

Spenning i tre

Spenninger i tre kan forårsake åpninger i 
endene så vel som langs sidene av stol-
pene. Våre produkter har ekstra sikkring 
for å holde dette innforbi et minimum.
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