Slite stol

Produktinformation
Art nr

Vikt Höjd

Längd

100 170 6 kg 920 mm
Alkydoljefärg
Akzo Nobel, US 35
Kulörnr Vit S0502-Y
Kulörnr

Grå

Kulörnr

Röd S5040-Y90R

S5502B

Bredd

Djup

450 mm 640 mm

Diam Sitthöjd

Fraktvolym

450 mm 0,08 m3

Monteringstid
monterad

Viktigt:
Bättringsmåla alltid allt ändträ varje år
för bättre livslängd och för att undvika
sprickbildning i färgen

Trä är ett levande material som alltid rör sig och påverkas av yttre förhållanden som fukt, köld och värme.
Sprickor kan alltid uppstå i ytorna , men har ingen påverkan på möbelns hållbarhet. För att bibehålla möbeln i bästa möjliga
skick krävs skötsel och underhåll som för allt trä som används utomhus. Tidpunkten för detta beror på träslag, olika
väderpåverkan och slitage.

Allmänna råd
Rengör din möbel med jämna mellanrum. Använd ett milt rengöringsmedel. Vid regn, luta gärna möblerna så att vattnet rinner
av, eller använd överdrag / möbelskydd. Rengör och ställ undan dina möbler i god tid före hösten, helst i slutet av augusti.
Vinterförvaras svalt och luftigt. Träet torkar och drar ihop sig, så efterspänn alltid skruvar och muttrar.

I grunden gäller
Eftersom trädgårdsmöbler utsätts för väder och vind måste man acceptera att sprickbildningar och missfärgningar uppstår.
Konstruktions och designmässigt skall Du kunna använda och njuta av Din möbel i många år.

Skötselanvisning
Furu
alkydoljefärg

Furu
vattenbaserad lasyr

Rengör Din möbeln regelbundet. Efter några år bör den målas med alkydfärg igen enligt fabrikantens instruktioner. Det blir
alltid sprickor och missfärgningar på möbler i furu som används utomhus, men Din möbel skall konstruktionsmässigt kunna
användas i många år vid normalt användande och vi använder tätvuxen furu för längsta möjliga användningstid.
Olja din möbel med en färglös träolja 2 ggr om året och rengör den innan oljning. Var noggrann vid ändträ! Genom oljning
minimerar Du de värsta sprickbildningarna och möbeln får en lyster och livslängd som ökar. Du kan måla på ny lasyrfärg igen
men måste då slipa bort oljan som ligger på ytan.

Jarrah

Röbrun lyster: Olja din möbel innan den ställs på plats, mätta träet ordentligt. Torka av överflödig olja och polera sedan med
en torr trasa når oljan har torkat. Detta bör upprepas 2-3 ggr per år eller när möbeln ser torr ut. Vid andra inoljningen kan man
slipa lätt med fint slippapper strl 180, innan oljan har torkat för att få en fin yta. Torka av överflödig olja och efterpolera som
tidigare. Bästa resultat uppnås alltid om möbeln slipas ordentligt innan oljning, med kornstorlek på slippappret beroende på
Vi rekommenderar Akzo Nobel
cuprinol nr 5007. Man kan också möbelns skick. Silvergrå: Olja din möbel 1 gång som ovan. Därefter skall de inte oljas mer om man vill att den skall
använda vanlig färglös träolja med patineras i en varm silvergrå färg. Underhållet sköts sedan med såpa 1 ggr/år.
obehandlad

en torrhalt på ca 30%

Garanti
Vi lämnar 2 års garanti mot produktionsfel. Trä är ett naturligt material som alltid rör sig. Sprickor kan uppstå p.g.a. olika
väderförhållande och inre spänningar i träet. Detta kan inte förebyggas och godkänns generellt inte som reklamation.
Endast i vissa specifika fall, eller om möbeln blir oanvändbar kan det godkännas som reklamation och åtgärdas då i första
hand med reservdelar. Garantin gäller ej heller vid bristande underhåll och skötsel.

