
Teknisk Datablad
90037K Legehus i kalmar
90037   Legehus med veranda
90287   Tipi i kalmar

Faldområde: Der kræves ikke faldområde til legehuse.
Materialer: Gulv er fremstillet i trykimprægnerede lægter 35 x 52 mm beklædt med 19 x 120 mm

Trykimprægnerede terassebrædder.
Gavle, sider og tag har rammer af 21x45 mm “legehuslægter” beklædt med 
19 x 50-150 mm kalmarbrædder af dansk lærk  eller19 x 120 cm klink i sibirisk lærk.
Rustfri stålrygning

Opsætning Redskaber skal være opstillet af egne montører, hvorefter der monteres 
 Fabrikationsskilt med information om producent og fremstillingstidspunkt.

Huset bør opstilles på fliser på 6 punkter for at sikre ventilation under huset.
Vedligeholdelse: Dagligt: Faldområder kontrolleres for fremmedlegemer og faldmaterialet

rettes til efter behov, spec. under gynger.
Ofte: Dæk, sjækler og slange og beslag kontrolleres for hærværk og

 slitage, specielt ved bevægelige dele. Efterspændes evt.
Årligt: Stativ efterspændes. Plastpropper checkes. Træværk checkes for råd,

specielt under jordniveau og i vandret liggende stolper (overliggere)
Træværket skal behandles med oliebaseret træbeskyttelse, f.eks.
Rejstrups Olie. Specielt behandles omkring/under jordniveau.
Trykimprægnerede stolper kræver ikke oliebehandling jf. Garantien, 
Men behandlingen forlænger levetiden og frisker redskabet op.

Reparationer bør altid foretages hurtigst muligt. Medfører skaden fare skal redskabet
spærres af omgående.

Bortskaffelse Trykimprægneret træ afleveres til deponi. Øvrig til forbrændning.

Sikkerhedsgaranti
Redskaberne er fremstillet jævnfør DS/EN 1176.
Såfremt der af certificeret inspektør udarbejdes en 
tilstandsrapport med konstruktionsmæssige fejl på 
redskabet er det Lille Bjørns ansvar at fejl rettes 
hurtigst muligt uden omkostninger for kunden. 
Garantien gælder i forhold til regler og
fortolkninger gældende på opstillingstidspunktet.
Det er en forudsætning at redskabet er vedligeholdt 
jf. Vejledningen.

Produktgaranti
Rejstrup Savværk yder 5 års garanti mod 
fabrikationsfejl.
Garantien omfatter ikke skader som følge af slid, 
hærværk eller udsædvanligt hårdt brug.
På trykimprægnerede ydes 10 års garanti, på 
oliebehandlet lærk 5 års garanti mod 
styrkenedsættende råd i rundstolper i jorden.
Det forudsættes at vedligeholdelsesplanen 
overholdes og garantien omfatter alene udskiftning 
af rådne dele, ikke evt. Følgevirkninger.

Postkasse
Markise og

blomsterkasse
er ekstraudstyr

Rejstrup, den 25. Oktober 2006
Ret til ændringer forbeholdes.

Rejstrup 
Savværk ApS
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Legehuset opstilles på 6 fliser 30 x 30 cm 
eller evt. På medfølgende
fundamenter som graves i jorden.

Fri område  452 x 551 cm.

Der skal være friområde 150 cm hele vejen 
rundt om huset.

Friområde Ø550 cm

Legehuset opstilles på jorden og fastgøres 
med medfølgende træfundamenter,
som graves i jorden.
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