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FDV
FDV og produktinformasjon Rampline AS

Innovasjon og høy kvalitet siden 2008
Rampline AS er en helnorsk, kreativ hybrid for utvikling av innovative leke- og aktivitetsapparater til offentlig utemiljø.
I produktene ligger solid håndtverk og slitesterke materialer beregnet for utendørs bruk av alle aldersgrupper.
Alle Ramplines apparater er iht NS EN 1176-1:2017.
Monteringsanvisning medfølger alle våre produkter.
Viktigheten av vedlikehold
Skader som oppstår på et apparat eller feilmontering av et apparat kan utgjøre en fare for brukeren. I tillegg vil det
forringe brukeropplevelsen samt at produktene vil kunne ta skade. Feil skal derfor alltid utbedres. Ved fjerning av
produkter skal alltid innfestingshull i bakken sikres.
Inspeksjon av innfestingsystemer
Alle våre apparater skal være helt statiske i innfestingspunktet. Oppdages slark må dette utbedres umiddelbart.
For tilkomst til innfestingssystemet (ekspansjonsbolter til betongfundamenter) skjæres støtdekket ut for det aktuelle
innfestingspunktet (nærmere beskrevet i det aktuelle apparatets monteringsanvisning). Stram til løse bolter og lim
tilbake utskjært støtdekke. Kontakt leverandør av støtdekket for riktig lim og riktig prosedyre.
Dersom apparatet er montert i løse masser (i fallsand, gress eller flis) gjelder samme prinsipp.
Reservedeler
Forekommer hærverk eller behov for utvidet vedlikehold, tilbyr Rampline AS alle reservedeler gjennom produktets
levetid. Produktene er konstruert med praktisk tilkomst for utskifting av enkeltdeler.
Produktgarantier
Se vår beskrivelse for produktgarantier på www.rampline.no
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RAMPIT™ multiaktivitetsstativer (modell Rampit™ 85/120/150 og Rampit™Swing)
Produktserien Rampit™ er designet for klatrelek og turn.
Produkserien er laget av av helsveist, varmgalvanisert og pulverlakkert stål.

Forankring
Forankret med ekspansjonsbolter til betongfundament.
Drift og vedlikehold
Rengjøres med såpe og vann. Unngå kjemikalier som kan påvirke overflaten.
Ved slag mot galvanisert pulverlakkert stål, vil malingen kunne slås løs. Skulle dette skje kan det repareres
ved å male med oljemaling eller Quick/Bengalack i tilsvarende RAL kode. Maling kan bestilles fra Rampline AS.

