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Specifikationer/

U11-01 Soffa Kalmar 192 cm

U11-02 Soffa Kalmar 135 cm

U11-03 Fåtölj Kalmar

Leveransspecifikationer/

U11-01, -02, -03/

Soffa/fåtölj levereras monterad  1st

Förankringsbleck    2st

Skruv M10x25 mm    2st

Låsmutter M10    2st

Kalmar sid 1/2 
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Kalmar sid 2/2 

Montering/

Soffan/fåtöljen är förberedd för fastsättning i mark. Frambenen har 

en utbredd hålborrad fot. Bakbenen är försedda med ett hål för 

fastsättning av vinkelbleck för förankring i mark. 

 Montera fast vinkelblecken mot bakbenen. Monteras med bifogad 

sexkantskruv M10 och mutter. 

Ställ soffan/fåtöljen på avsedd plats. Markera ut hålen på under-

laget. Hålen för fastsättning är Ø12 mm och är avsedda för Ø10 

fastsättningsdorn.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan 

plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller keman-

kare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. 

Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med 

expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med keman-

kare ger en permanent fastsättning

Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament 

i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas 

med en radie. 

Borra fundamentet för expander eller kemankare.

Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.

Skötsel och underhåll/

De flesta produkter kräver regelbunden tillsyn. Bänkarna och borden 

skall torkas av så att inte mögel och röta kan få fäste. Sprickor i trä och 

skador på trä skall omgående bättringsmålas. 

Skador på stål bättringsmålas snarast så att inte rost uppstår.

Underhållsintervallerna är beroende av flera faktorer, Material, förslit-

ning klimatpåverkan, skadegörelse osv. Trä är ett levande material som 

påverkas av klimatförändringar. Det kommer med andra ord att röra 

sig under inverkan av regn och sol. Små sprickor i träet kommer succes-

sivt att uppträda. 

Det är en stor fördel om träprodukter kan förvaras inomhus under sen-

hösten, vintern och den tidiga våren. 

Täcklasserad furu / MDF-H board/ 

Produkter i täcklaserad furu / MDF-H board skall underhållas regelbun-

det med alkydfärg i samma kulör. Skador och sprickor bör bättrings-

målas omgående. Bättringsfärg på sprayförpackning kulörer att 

beställa i färghandeln. 

Efter mellan 2 och 4 år är det bra om alla brädor slipas ner och målas 

om. 

Oljad ek / teak / mahogny/ 

Produkter tillverkade i oljad ek / teak skall oljas 1 till 2 gånger per år. 

I utomhus miljö kommer eken med tiden att anta en svartgrå färg.  

Detta är en naturlig process och ett välskött underhåll kommer endast 

att försena detta förlopp, inta att förhindra det.

Tillvägagångssät

Börja med att stryka träytorna med ett fint sandpapper. Man bör vänta 

minst 3 timmar mellan första och andra strykningen. Trät skall torkas av 

med en trasa mellan strykningarna. Det är viktigt att oljan inte rinner. 

Där efter skall bänken stå och torka i ca 3 dagar. Om det finns risk för 

regn kan det i dessa fall vara bra att täcka över bänken så att den 

utsätts för så lite väta som möjligt.

Stål/

Elförzinkade, gulkromaterade och polyesterpulverlackerade produkter 

bör vid skada bättringsmålas med alkydfärg så att inte rost uppstår. 
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710

Specifikationer/

U11-04 Bord Kalmar 132 x 72 cm

U11-05 Bord Kalmar 72 x 72 cm

U11-08 Fastsättningsbleck

Leveransspecifikationer/

U11-04

Bordsskiva    1st

Rörben     2st

Tvärstag     2st

Skruv insex M8 x 25    4st

Skruv försänkta insex M10 x30   4st

Ställbara fötter M10 x 22   4st

Täckproppar

U11-05    

Bordsskiva    1st

Rörben     1st

Skruv försänkta insex M10 x30   4st

U11-08

Fadtsättningsbleck    4st

     

7201320

C-C 710 C-C 500
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Montering/

1) Vänd bordsskivan upp och ned.

Skruva på rörbenet mot bordsskivan. Änden på röret som har ett 

påsvetsat plattstål skall vara vänt mot skivan. Använd försänkt 

insexskruv M10x20. 

(endast U11-04)

Fortsätt på samma sätt med motsatta sidan

2) Montera tvärslaget med insexskruv M8x25 två i varje ände. Var 

försiktig så du inte tappar skruven i rörbenet.

3) Montera på täckpropparna på rörbenen vid tvärslaget.

Montera de båda fotplattstålen mot rörbenen. Använd skruv F6S 

M10x30.

(U11-04 och 05)

4) Montera på de ställbara fötterna. Skruva in dem så långt som 

möjligt.

Vänd bordet samt justera de ställbara fötterna mot golv.  

 Fastsättning

Tillbehörsbleck U11-08 för fastsättning mot mark kan köpas separat. 

Skruva loss de ställbara fötterna från fotkorset och trä på fastsätt-

ningblecket på skruven till foten samt återmontera blecket.

Montering på träunderlag/

Montera med fransk träskruv mot träunderlag.

Montering på smågatsten eller gatuplattor/

Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan 

plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller keman-

kare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. 

Montage med kemankare ger en permanent fastsättning

Montering på betongunderlag/

Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med 

expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med keman-

kare ger en permanent fastsättning

Montering på grus eller gräs/

Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament 

i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas 

med en radie. 

Borra fundamentet för expander eller kemankare.

Montera fast foten mot fundamentet och återställ marken.


