
                                                                                                                      
 

 
 

ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 
 

Η συντήρηση περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Έλεγχος στις βίδες και σύσφιξη. 
 Έλεγχος στα μεταλλικά μέρη για τυχών σκουριές ή διαβρώσεις 
 Λίπανση στα κινητά μέρη 
 Έλεγχος φθοράς στις ταμπέλες οδηγιών χρήσης ώστε να είναι ευανάγνωστες. 
 Έλεγχος υποστρώματος εδάφους 

 
Σημείωση: 

Σε περίπτωση επισκευών και αντικατάστασης των ελαττωματικών εξαρτημάτων, και 

επιπρόσθετα υλικά – προϊόντων, η υπηρεσία σας θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε 

έξοδα μεταφοράς αυτών, που θα προκύψουν καθώς και έξοδα επιστροφής ελαττωματικών 

προϊόντων , ανταλλακτικών ή αξεσουάρ από και προς την Εταιρεία. 

 

Σέρβις και Συντήρηση 
 
Ετήσια συντήρηση, ανταλλακτικά, εξαρτήματα όπως ρουλεμάν και τάπες, πινακίδες οδηγίες 
χρήσης, χρωματισμός επικάλυψης. 
 
Προσφέρουμε πλήρη κάλυψη παροχής υπηρεσιών, ακόμη και μετά την περίοδο εγγύησης. 
Εγγυόμαστε την διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών εξαρτημάτων και την πλήρη 
υποστήριξη. 
 
Γενικά, 
Η συντήρηση  μπορεί να γίνει εφικτή  μόνο από τακτικούς ελέγχους  για τον εντοπισμό 
φθοράς. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για την ασφάλεια και την ορθή 
λειτουργία. 
 
1. Εβδομαδιαίοι έλεγχοι από τον Φορέα στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση. 

 
 Έλεγχος καθαριότητας των οργάνων (καθαρισμός με υγρό πανί) 
 Οπτικός έλεγχος για την πληρότητα όλων των στοιχείων (σε περίπτωση που υπήρξε 

κλοπή ή βανδαλισμός) καθώς και έλεγχος στις ταμπέλες με τις οδηγίες χρήσης. 
 Έλεγχος για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού, κυρίως στα κινούμενα μέρη (όπου 

είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε λιπαντικό) 
 Ελέγξτε τις τάπες και τα ρουλεμάν (εάν κριθεί απαραίτητο κάντε σύσφιξη ή 

αντικατάσταση) και  κάντε έλεγχο και στις συγκολλήσεις.  
 
 
2. Μηνιαίοι έλεγχοι από τον Φορέα στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση. 

 
 Έλεγχος σταθερότητας εξοπλισμού και προσκόλλησης στο έδαφος (εάν κριθεί 

απαραίτητο κάντε σύσφιξη στις βίδες ή βελτιώστε το υπόστρωμα που καλύπτει τα 
θεμέλια). 



 Έλεγχος στα κινούμενα μέρη, στα πλαστικά καθώς και στο ελαπτωμερές δάπεδο εάν 
υπάρχει. 

 Έλεγχος τοποθέτησης πρόσθετου εξοπλισμού ή στη περιοχή των ζωνών ασφαλείας. 
 Έλεγχος των ονομασιών και των οδηγιών χρήσης των οργάνων. 

 
3. Προτείνουμε ετήσιο έλεγχο από την εταιρεία Hydrofun ΕΠΕ, όπου πραγματοποιείται 
από εξειδικευμένο προσωπικό με χρήση σωστών εργαλείων και  πείρα. 
 
Στο πλαίσιο της ετήσιας συντήρησης από την εταιρεία μας, προσφέρουμε τα κάτωθι: 
 
 Έλεγχο σταθερότητας εξοπλισμού και προσκόλλησης στο έδαφος. 
 Έλεγχος των κινούμενων μερών, πλαστικών και στα ελαστικά πώματα  
 Πληρότητα των οργάνων  
 Έλεγχο στις επιστρώσεις και έλεγχος διάβρωσης 
 Έλεγχος στις πινακίδες και στις οδηγίες χρήσης 
 Αντικατάσταση των εξαρτημάτων που καλύπτονται από την εγγύηση ή ενημέρωση για 

τα ανταλλακτικά εξαρτήματα που θα πρέπει να αγοραστούν εφόσον έχει λήξει η 
εγγύηση.  
 

 


