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FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold av Ledon lekeapparater
Vedlikeholdsoversikt gjelder alle lekeapparater fra Ledon.

Ledon produkter krever ikke vedlikehold. Men vi anbefaler følgende ettersyn av
Ledon produkter og lekeområder.

Daglig




Gjennomgang av eventuelt plutselig oppstående skader, hærverk og lignende.
Fjærning av glasskår, kanyler og andre skarpe gjenstander
Utjevning av løst fallunderlag

Hver 3 måned



Lekeapparat etterses for slitasje og stabilitet
Alle bevegelige deler etterses

En gang i året


Minst en gang årelig bør det foretas en komplett lekeplassinspeksjon utført av
kompetent personell.

Eventuelt ødelagte deler bør skiftes ut med ordinale Ledon deler.
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FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold av klatrenett

Ledon produkter krever ikke vedlikehold. Men vi anbefaler følgende ettersyn av
produktene og lekeområdet.

Daglig




Gjennomgang av eventuelt plutselig oppstående skader, hærverk og lignende.
Fjærning av glasskår, kanyler og andre skarpe gjenstander
Utjevning av løst fallunderlag

Hver 3 måned



Lekeapparat etterses for slitasje og stabilitet
Alle bevegelige deler etterses

En gang i året



Minst en gang årelig bør det foretas en komplett lekeplassinspeksjon utført av
kompetent personell.
Alle trekomponentene kan med fordel påføres en nøytral treolje for å bevare
fargen i trekomponentene.

Eventuelt ødelagte deler bør skiftes ut med originale deler.
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FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold av benker og vipper i tre.
Vedlikeholdsoversikt gjelder alle benker og vipper i tre

Ledon produkter krever ikke vedlikehold. Men vi anbefaler følgende ettersyn av
Ledon produkter og lekeområder.

Daglig


Gjennomgang av eventuelt plutselig oppstående skader, hærverk og lignende.

Hver 3 måned



Benkene etterses for slitasje og stabilitet
Alle bevegelige deler etterses

En gang i året



Minst en gang årelig bør det foretas en komplett lekeplassinspeksjon utført av
kompetent personell.
Alle trekomponentene kan med fordel påføres en nøytral treolje for å bevare
fargen i trekomponentene.

Eventuelt ødelagte deler bør skiftes ut med originale deler.
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FDV – Forvaltning drift og vedlikehold produkter i galvanisert stål
Ledon galvaniserte stål produkter krever ikke vedlikehold. Men vi anbefaler følgende
ettersyn av produkter og lekeområder.
Påmonterte nett krever ikke vedlikehold. De er laget for å stå ute, men levetiden blir
forlenget dersom disse tas med inn i perioder de ikke brukes.

Daglig



Gjennomgang av eventuelt plutselig oppstående skader, hærverk og lignende.
Fjærning av glasskår, kanyler og andre skarpe gjenstander

Hver 3 måned



Produktet etterses for slitasje og stabilitet
Eventuelle bevegelige deler etterses

En gang i året


Minst en gang årelig bør det foretas en komplett lekeplassinspeksjon utført av
kompetent personell.

Eventuelt ødelagte deler bør skiftes ut med originale deler.

