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Inledning
Permanent installerad fitnessutrustning för utomhusbruk 
Fitnessutrustningar är avsedda för ungdomar och vuxna och skall inte placeras i omedelbar 
närhet av lekredskap för barn enligt serie SS-EN 1176. Informationsskyltar skall finnas som visar 
hur utrusningen skall användas samt övrig relevant information för säker användning. 

Informationen i denna skrift gäller för permanent installerad fitnessutrustning utomhus i offen- 
tlig miljö, (parker, skolgårdar, bostadsområden m.m.). 
Utrustning som är elektriskt driven eller funktionella träningsanordningar med fritt rörliga 
vikter samt hinderbanor av militär typ omfattas inte av kraven i SS-EN 16630:2015 Utegym/Fitnes- 
sutrustning..

Om fitnessutrustning installeras i närhet av lekredskap så skall den separeras från lekredskapen 
genom lämpligt avstånd, staket eller andra strukturella åtgärder. 
I en utgiven teknisk rapport (SIS-CEN/TR 16879:2016-Lekplatser och utrustning för fritidsaktiviteter- 
Vägledning gällande placering och separation) finns information och råd för placering och 
möjliga sätt att skilja mellan redskap och utrustningar som är avsedda för olika åldersgrupper 
eller tillverkade för olika ändamål. Detta för att undvika risker för felanvändning.        

All permanent installerad fitnessutrustning utomhus, bör skötas, underhållas och kontrolleras 
rutinmässigt efter framtagna rutiner i enlighet med tillverkarens anvisningar samt SS-EN 
16630:2015. 

Hur ofta tillsyn och kontroller utförs varierar beroende på vilken typ av utrustning och vilket 
material som används. Användningsfrekvensen samt var den är placerad spelar givetvis en 
stor roll. Ägaren eller den av ägaren utsedda driftansvarige för utrustningen ansvarar för att 
dessa rutiner följs och efterlevs rutinmässigt.

Om trasiga eller defekta delar identifieras och de inte kan bytas ut eller åtgärdas omedelbart, 
bör utrustningen stängas av tills dess att utbyte av dessa delar har blivit utförda.

SS-EN 16630:2015 Fitnessutrustning och Teknisk rapport SIS-CEN/TR 16879:2016 
finns att beställa från HAGS.

Innehållsförteckning

1. Inledning sida  2
2. Rutinmässig visuell kontroll sida  3
3. Funktionskontroll sida  4 - 5
4. Årlig besiktning sida  6
5. Ytbeläggning (stötdämpande underlag) sida  7 - 9
6. Skötsel och underhåll sida  10 - 11
7. Säkerhetskrav Fitnesutrustning sida  12 - 14
8. Kassering/deponi av uttjänt utrustning sida  15
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2. Rutinmässig visuell tillsyn
Utförs minst 1 gång per vecka.  I de fall där utrustningen används frekvent eller där risk för 
skadegörelse är stor kan daglig tillsyn vara nödvändig.

Ett urval av viktiga kontrollpunkter:

1. Att fitnessutrustningen är hel och ren. 
2. Att inga infästningar eller redskapsdelar är lösa eller saknas. 
 Att alla skruvskydd och lock är monterade.
 
3. Att inga rostangrepp eller rötskador påverkar den grundläggande säkerheten.  
 Att inga vassa utstickande kanter eller delar förekommer.
 
4. Att fitnessutrustningen är fast förankrat i marken skall inte vara lös eller instabil.
 
5. Att omgivande ytor är fria från skräp eller skarpa/vassa föremål.
 
6. Att roterande eller rörliga redskapsdelar rör sig fritt utan glapp eller missljud.
 
7. Att det inte finns redskapsdelar som som kan leda till klämskador.

8. Att varje övning har testats med lämpligt motstånd för att säkerställa att  
 fitnessutrustningen fungerar tillfredsställande.

9. Att inga synliga skador eller brister finns på stötdämpandeunderlag.

Tillsynen bör dokumenteras och rutiner uppdateras och ses över vid behov. Minst en 
gång per år. Detta för att den visuella tillsynen skall ge avsedd effekt för driften av 
fitnessutrustningen.
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3. Funktionskontroll

 
 Utförs 1 till 12 gånger per år av person med erfoderlig kompetens. 
 Ett urval av viktiga kontrollpunkter:

1. Att fitnessutrustningen är hel och ren. Inga deformerade, spruckna eller lösa delar.
 
2. Att inga infästningar är lösa eller saknas. Att inga skruvskydd eller lock saknas. 
 Att inga synliga skador finns på plastdelar, formgjutna delar, paneler, ändlock eller   
 distanser etc.
 
3. Att alla roterande eller rörliga redskapsdelar rör sig fritt utan glapp eller missljud.
 
4. Att det inte finns onormal flexibilitet/rörelse mellan redskapsdelar som som kan leda till  
 klämskador. Eventuellt uttjänta stoppanordningar byts omgående.
 
5. Att alla åtkomliga delar är fria från vassa kanter eller utstickande delar.
 
6. Att alla linor är släta över hela linan och inte har några synliga skador. Alla delar skall   
              kontrolleras inklusive fästen till ramverk, delningslänkar och öglor fastsatta på linändarna. 
 När tvärsnittet når en storlek av 70% av orginal tjockleken så rekommenderas byte.
 
7. Att fitnessutrustningen är fast förankrad i marken. 
 Att inga förankringar/fundament är lösa i marken eller oskyddade på grund av skador  
 eller slitage på omkringliggande ytbeläggningar.
 
8. Att delar av stolpar och fundament under mark och går att inspektera på    
 fitnessutrustning där stabiliteten bygger på ett enda bärande stöd. 
 Att inga synliga skador finns som kan påverka den grundläggande hållfastheten för   
 utrustningen.
 
9. Att området där delar av utrustningen går ner i mark inte visar tecken på rost eller   
 rötangrepp.
 
10. Att omgivande ytor inom träningsområdet är fria från skräp eller skarpa/vassa föremål.
 
11. Att det stötdämpandeunderlaget, där det krävs, är helt, rent och ligger på rätt nivåer och  
 djup (vid lösfyllnads material).
 
12. Att varje övning har testats med lämpligt motstånd för att säkerställa att    
 Fitnessutrustningen fungerar tillfredsställande.
 
13. Att hänvisningsskyltar, information om övningar och produktinformation är hela och  
 varaktigt läsbara.

 Kontrollen bör dokumenteras och rutiner uppdateras  och ses över vid behov.  
 Minst en gång per år. Detta för att funktionskontrollen skall ge avsedd effekt för   
 driften av fitnessutrustningen.
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Fitnessutrustning tillverkad av trä:
 
Alla träfkonstruktioner är benägna att expandera och dras ihop. Denna variation beror på 
klimat och temperaturskillnader. Eventuella sprickor hålls under uppsikt för att säkerställa 
konstruktionens hållfasthet samt risken för rötangrepp.  
Sprickor i trä kan också leda till att röta etablerar sig från insidan.
 
Kontroll bör utföras för att kunna upptäcka om någon eventuell röta eller nedbrytning  som kan 
äventyra utrustningens konstruktionshållfasthet har uppstått. 
För träkonstruktioner ner i marken, skall område från marknivån ner till fundamentet/
förankring kontrolleras noga där marken är benägen att behålla vatten.  
Särskilda åtgärder kan behövas som t.ex. dränering.
 
Det är viktigt att särskild uppmärksamhet ägnas rörliga utrustningar och delar som är beroende 
av endast en stolpe för stabilitet och förankring i mark.
 
För att avgöra skicket på träkonstruktionen kan en del av kontrollen vara att använda ett vasst 
verktyg och trycka in det på flera ställen i trämaterialet. Verktyget skall inte kunna stickas in i 
trämaterialet för lätt och motståndet skall öka när du trycker det längre in.  
Det skall inte finnas några tecken på mjukhet i trämaterialet. 

Rörliga delar och stopp mellan röliga delar på fitnessprodukter:
Kontrollera att alla gummistopp är ordentligt fastsatta och inte är trasiga, lösa eller spruckna,
För föremål med “inbyggda” (integrerade) gummistopp. 
Kontrollera produkten manuellt, rotera nav till stopp-positionen, använd lämpligt  
motstånd på alla vridbara armar och lyssna/leta efter tecken på metall- mot metallkontakt,  
klämrisker eller missljud (vilket indikerar att ett gummistopp kan ha lossat, vara skadat 
eller slitet).  
Uttjänta gummistopp bör bytas ut omedelbart.   

Friktionskuddar på hand och fot/cykelmekanismer kontrolleras genom användning och att 
lyssna efter missljud Viilket kan visa på slitage. Vevar och täckplattor avlägsnas och kontrolleras 
minst 1 gång per år. Minsta rekommenderade tjocklek på HAGS friktionskuddar är 2 mm.
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4. Årlig besiktning
         (minst en gång per år)

En detaljerad besiktning skall utföras av en kompetent person, minst en gång per år.          
Resultaten av besiktningarna skall dokumenteras. Besiktningen syftar till att fastställa 
utrustningens, det stötdämpandeunderlaget, fundamentens och träningsutrymmets generella 
säkerhet.  
 
Besiktningen utförs mot nu gällande standard för permanent installerad fitnessutrustning för 
utomhusbruk, SS-EN 16630:2015. Detta för att kontrollera att de lagkrav som ställs på ägaren 
gällande tillhandahållande av produkter och säkerhet på tomter efterlevs. 
De krav som ställs på ägaren återfinns i Plan och Bygglagen (PBL SFS 2010:900) samt i 
Produktsäkerhtslagen (PSL SFS 2004:451 och Boverkets Byggregler (BFS 2011:6  BBR)

Driftsrutiner, samt hur dessa efterlevs, bör också granskas som en del av besiktningen. 
Tillverkarens och/eller leverantörens anvisningar är också ett viktigt underlag vid alla kontroller 
av Fitnessutrustningar.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att bedöma effekterna av väder, förekomst av röta 
eller  korrosion samt eventuella förändringar i säkerhetsnivån på utrustningen som följd av 
reparationer, eller utbytta komponenter.

Denna typ av besiktning kan kräva att utrustning tillfälligt tas ur bruk, eftersom vissa delar kan 
behöva demonteras för att kunna inspekteras helt och fullt.
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5. Ytbeläggning/ Stötdämpande underlag

Fitnessutrustning; 

Alla stötdämpande ytor bör genomgå omfattande rutin- och driftinspektioner och underhållas 
i enlighet med rekommendationerna i standarden EN 16630 samt enligt tillverkaren/
leverantörens anvisningar..

Om Fitnessutrustningen är installerad på eller i närhet av lekplatser eller lekredskap enligt serie  
SS-EN 1176, Då utförs besiktning av det stötdämpande underlaget mot krav ställda i den standard 
som gäller för lekredskap, SS-EN 1176.

HAGS rekommenderar att ytbeläggningar med stötdämpandeegenskaper utförs enligt karav i 
SS-EN 1176 då installation av Fitnessutrustning kommer att ske i närhet eller på en lekplats, Detta 
för att små barn inte alltid kan se och förstå skillnaden mellan de olika typerna av utrustningar.

SS-EN 16630:2015 Säkerhetskrav och provningsmetoder Fitnessutrustning  

Vid fallhöjder över 1 meter eller om utrustningen orsakar en framtvingad rörelse hos användaren 
då skall det fastställda rörelseområdet för utrustningen förses med stötdämpande underlag. 
Exempel på olika typer av underlag beroende på tillåten fri fallhöjd återfinns i  
Tabell 3 SS-EN 16630:2015

SS-EN 1176:2017 Säkerhetskrav och provningsmetoder Lekredskap  

Vid fallhöjder över 0,6 meter eller om utrustningen orsakar en framtvingad rörelse hos 
användaren då skall den fastställda islagsytan för redskapet förses med stötdämpande underlag. 
Exempel på olika typer av underlag beroende på tillåten fri fallhöjd återfinns i Tabell 4 SS-EN 
1176:2017
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Rörelseutrymme, ytbeläggningar och stötdämpandeunderlag:

Allmänt för alla typer av ytbeläggningar: 

Inga synliga skador på ytbeläggningen 

Ytan dränerar bra, inga synliga vattenpölar eller mjuka områden. 

Inga vassa kanter eller uppstickande hinder inom rörelseområdet

Nivåstabillaunderlag: Vanligen syntet material (Gummi mattor, platsgjutet gummi 
“gummi asfalt” eller konstgräs med sviktpads).

Information från tillverkaren/leverantören med rapport och eventuelt certificat från utfört HIC 
prov för fastställande av Kritisk fallhöjd skall finnas tillgänglig för granskning. 
 
Övrig information från tillverkaren/leverantören rörande instruktioner för drift, underhåll och 
besiktning skall finnas tillgängligt för granskning. 
 
Ytbeläggningen har ingen sprickbildning eller andra synliga skador och fäster vid alla yttre 
kanter och vid utrustningen. 
 
Ytbeläggningen och yttre gränser är fria från utstickande hårda/vassa kanter eller föremål.  
 
Ytbeläggningen är fri från skräp.  
 
Ytbeläggningen har inte utsatts för onormalt slitage eller skadegörelse. 
 
Ytbeläggningen är fri från löv och annan organisk växtlighet.
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Lösfyllnads material: Vanligen sand/grus, träflis eller bark

Information från tillverkaren/leverantören med rapport och eventuell rapport från utförd 
siktanalys enligt SS-EN 933-1 eller certificat från utfört HIC prov för fastställande av Kritisk 
fallhöjd skall finnas tillgänglig för granskning. 
Övrig information från tillverkaren/leverantören rörande instruktioner för drift, underhåll och 
besiktning skall finnas tillgängligt för granskning.   
Skiktdjupet är enligt fastställda krav (inklusive 100mm överfyllnad,  300mm vid fallhöjd max 2 
meter och 400mm vid fallhöjd max 3 meter.   
Sand eller grus skall ej vara av “bakbar” sort.  
Finns lösfyllnads material upp till markering på Fitness utrustningen. 
Ytbeläggningen och yttre gränser, t.ex. sarger kanter är fria från utstickande hårda/vassa hinder 
eller föremål. 
Ytbeläggningen är fri från skräp. 
Ytbeläggningen är fri från löv och annan organisk växtlighet.

Andramaterial: Betong/sten, asfalt jordlager, gräsmatta eller gummi gräs armering.

Betong eller sten    Maximal fallhöjd mndre eller lika med 1 meter
Asfalt       Maximal fallhöjd mndre eller lika med 1 meter  
Jordlager     Maximal fallhöjd mndre eller lika med 1,2 meter
Gräsmatta     Maximal fallhöjd mndre eller lika med 1,5  meter

Se till att gräset är fortfarande i gott skick, utan några kala jordiga fläckar.

Brister i underhåll/slitage kan försämra de stötdämpande egenskaperna markant. 
Om gräs används som ytbeläggning rekommenderar HAGS alltid Safagras (gummiarmerad 
matta) som komplement. Se www.hags.com

Prestanda för gräsmattor berorpå underliggande markförhållanden samt främjande av 
god grästillväxt. Detta kan variera från plats till plats och kan också beroende på årstid. 
Installationen med gräs kräver kontinuerlig skötsel och underhåll.
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6. Skötsel och underhåll    

När underhållsarbete utförs bör utrustning tas ur bruk och allmänheten bör varnas för 
eventuella risker förknippade med arbetet.

Alla utbytta delar måste uppfylla HAGS ursprungliga specifikationer. 
Se HAGS installationsguider för artikelnummer och information om demontering och 
montering.

Rengör all utrustning minst en gång om året. Där stor risk för nedsmutning eller t.ex salta 
vindar bör rengöring utföras minst fyra gånger per år. 
Använd ett milt rengöringsmedel (inte starka lösningsmedel eller lösningar som innehåller 
klorerade kolväten, estrar, ketoner, slipmedel eller polish) och en mjuk trasa, svamp eller pensel. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fot- och sittstöd, räcken och horisontella ytor. 

Pulverlackerad yta
Regelbundet ska våra produkter inspekteras för mekanisk skada och vi rekommenderar att de  
pulverlackade komponenterna rengörs med ett milt rengöringsmedel och mjuk trasa.  
Eventuella identifierade skador eller repor i lacken bör åtgärdas snarast (en månad). 

All synlig metall ska slipas noggrant med ett fint sandpapper för att ta bort eventuell korrosion 
rengör området med ett icke-aggressivt lösningsmedel. 
Måla omedelbart med HAGS förbättringsfärg. Kontakta din HAGS-representant för ytterligare 
råd. Om det rör sig om oskyddad metall använd grundfärg med hög zinkhalt innan täckfärgen. 
Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de områden som gränsar till komponenter i rostfritt stål, 
där eventuell korrosion på exponerat stål påskyndas.

Undvik eventuellt renoveringsarbete i direkt sol eller i temperaturer under +10 ⁰C.

Galvaniserade stålkomponenter
Eventuella identifierade skador eller repor bör åtgärdas snarast(en månad): 
All synlig metall ska slipas noggrant med ett fint sandpapper för att ta bort eventuell korrosion 
rengör området med ett icke aggressivt lösningsmedel. 
Måla sedan omedelbart med lämplig kallförzinkning.

Undvik eventuellt renoveringsarbete i direkt sol eller i temperaturer under +10 ⁰C.
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Plast- och HPL- paneler samt plastdelar 
Normala smutsavlagringar kan avlägsnas, med icke slipande hushållsrengöringsmedel och 
svampar eller mjuka trasor. Undvik överdriven gnidning, torkning eller användning av verktyg 
som kan orsaka nötning eller repor. Sköljning och torkning rekommenderas för att avlägsna 
rester av rengöringsmedel. 
Graffiti kan avlägsnas från polyetenpaneler med lämpligt rengöringsmedel eller 
graffitiavlägsnare.

Ytan på HPL-paneler förhindrar sprutfärger, olika bläck, emulsionsfärger, läppstift och kritor från 
att fästa till ytan och penetrera materialet. Ingen förebyggande behandling mot graffiti behövs. 
Om ytan på en HPL-panel har skadats med graffiti och för eventuella speciella rengöringskrav, 
kontakta HAGS.  
Om några paneler behöver bytas ut, se produktens installationsanvisningar för reservdelar.         

Alla HAGS plastprodukter är UV-stabiliserade för att ge en lång livslängd. Efter längre 
solexponering kanen viss färgavmattning och materialsprödhet förväntas.  
Detta varierar beroende på produkternas placering och orientering, Efter en period av 10 år i  
“normal miljö” ska alla produkter kontrolleras regelbundet för tecken på sprödhet och bytas ut 
vid behov. 

Gummistopp 
Dessa bör bytas ut vid behov.

Bussningar och lager 
Om det uppstår oljud eller om delar inte rör sig fritt, använd universalsmörjmedel eller  
silikonspray. Se till att eventuellt spill torkas bort.  
Om rörelse fortfarande är ett problem eller om bussning, lager eller svivel har slitits ut är   
det nödvändigt med utbyte. Som en guide rekommenderar vi att mer än 0,5 mm rörelse inom 
komponenten kräver utbyte.

Hand- och fotcykelmekanism - friktionsskivor  
Dessa bör bytas ut vid behov, minsta tjocklek på friktionsskivor är 2 mm
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4. Säkerhetskrav Fitnessutrustning. (Ett urval av 
viktiga säkerhetskrav)

Ställen där huvud eller hals kan fastna: 
(se kapitel 5 i SS-EN 16630:2015 Provningsmetoder.)           
Alla åtkomliga heltomslutna öppningar på en höjd över 
600mm från marken får inte medföra att ett huvud kan fastna.                                                                                                                                          
Om provkropp C eller E passerar genom öppningen så skall även provkropp D passera.                    
Undvik alla öppningar mellan 89 mm-230 mm.
Alla åtkomliga delvisomslutna öppningar på en höjd över 600 mm från marken får 
inte medföra att hals/huvud kan fastna. 
Linor fastsatta i båda ändar, klätterlinor, skall ej kunna bild en ögla
Ställen där fingrar kan fastna: (se kapitel 5 i SS-EN 16630:2015 Provningsmetoder.)                                                                                                                               
Fingrar skall ej kunna fastna i springor samtidigt som resten av kroppen är i rörelse                           
Rör med öppna ändar eller i variabla springor. Om öppningens nedre kant är mer 
än 1000 mm över marken eller om det förekommer en tvingande rörelse då skall ej 
fingerstaven kunna fastna.      
Undvik alla hål mellan 8mm-25 mm.

Ställen där fot eller ben kan fastna:                                                                                                        
Springor i färdriktningen på ytor avsedda att springa eller gå på får inte ha öppningar 
större än 30 mm

Konstruktion, allmänt:                          
Fitnessutrustning ska inte tillåta funktionerna nackpress eller marklyft                                                        
I viloläge ska fitnessutrustningen automatiskt ställas in så att den är klar att använda 
för nästa person Fitnessutrustningen ska konstrueras så att användaren inte kan inta 
begränsade kroppsställningar Måttligt eller felaktigt utförande av övningar ska inte 
medföra allvarliga hälsorisker för användaren

Rörliga delar:                                             
Mellan rörliga och/eller fasta delar får det inte finnas några 
klämställen som innebär risk för skär- eller krosskador.                                                                                                                                      
Avståndet mellan nedre änden av en rörlig del och marken skall vara minst 60 mm.     
Stoppanordningar ska vara dämpade och ha en diameter på minst 35 mm.
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Stegytor:                                                                                                                                                                       
Stegytor skall ha en dränerad halksäker yta. För fötter skall den vara minst 300mm lång och 100mm 
bred med en minst 10mm hög kant på tre sidor.

Utskjutande delar:                                                                                                                                              
Det får inte finnas spetsiga eller vassa utskjutande delar. Träutrustning skall inte flisa sig. Andra 
material som t.ex. glasfiber får inte splittra eller flisa sig. Hörn, kanter och utskjutande delar inom 
träningsutrymmet som sticker ut mer än 8mm skall vara avrundade eller skyddade på annat sätt. 
Endast kanter som användaren kan stöta mot under användning av fitnessutrustningen behöver 
vara avrundade.

Minsta utrymme:                                                                                                                              
 Detta utrymme består av;                                                                                                                     
 
1. Rörelseutrymmet skall vara fritt från hinder och inte innehålla några föremål som en användare       
   kan falla och skada sig mot.                                                                                              
 
2. Träningsutrymme som skall vara tillräckligt för att kunna använda utrustningen och den övning  
    som avses utan fara.                                                                                                                  

3. Utrymme som upptas av utrustningen (användarplats)                                                                                             

4. Träningsutrymmet ska inte överlappas med undantag för fitnessutrustning med flera    
    användaplatser                                                                                                                                        

 5. Rörelseområdet skall vid fallhöjd över  
    1000 mm eller vid tvingande rörelse förses  
    med stötdämpande underlag. 
     (Se sidan 6 - 7 och 9 i detta häfte) 
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Mått för rörelseområdet:                                             
Runt fitnessutrustning skall det alltid vara minst 1500 mm utan uppstickande hinder eller 
kanter. Vid fallhöjd över 1500 mm så ökas utbredningen av rörelseområdet med 2/3 av 
fallhöjden + 500 mm. Vid fallhöjder över 1000 mm skall underlaget vara stötdämpande 
och underlagets stötdämpande förmåga (kritiska fallhöjd) skall vara minst samma som 
utrustningens fallhöjd.

Tillträde/utgång:                                                                                                                                      
Tillträde till och utgång ska ske från en säker position, t.ex. sittande upprätt eller stående 
upprätt. För t.ex. rörliga sitt eller ståytor ska handtag eller liknande uppfylla krav för fastgrepp, 
16 mm-45 mm eller stöd-följegrepp max 80 mm.

  Fastgrepp	 	 																	Stöd-	eller	följegrepp

Informationskyltar för användning, alla skyltar skall vara varaktiga och väl synliga:                                                                                                              
Informationsskyltar skall finnas på platsen för t.ex. kontakt med underhållspersonal, avsedda 
användare som är ungdomar och vuxna med en längd av minst 1400 mm. 

Information på utrustningen om hur övningar skall utföras m.m.

Utrustningen skall också ha en märkskylt med produktinformation
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Vid slutet av sin livslängd ska HAGS utrustning demonteras och komponenterna kan sorteras 
efter materialtyp för återvinning eller kassering.

Se HAGS monteringsanvisningar för demonteringsordning, vilka verktyg som behövs samt  
eventuella säkerhetsåtgärder som bör vidtagas.. 

När demontering genomförts kan delarna sorteras efter typ av material: 

1. Konstruktionsstål - pulverlackerade stålkomponenter, fästelement mm

2. Rostfritt stål - bultinfästningar

3. Galvaniserade ståldelar

4. Termoplast - grafiska paneler, rotationsgjutna föremål, täckhattar etc.

5. PUR-delar - handtag

6. Gummi

7. HPL/MEG – (högtryckslaminat) visst tryckt grafik

8. Trä

9. Aluminium

HAGS uppmanar, om det är möjligt, att delar skickas vidare till specialiserade återvinningsföretag. 

7. Kassering av uttjänt utrustning
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