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Skötselråd

Den här möbeln är tillverkad av furu/fyrretræ som täcklaserats.
Trä är ett levande material som upptar och avger fukt vilket kan
ge upphov till sprickbildning i träets yta. Möbelns hållfasthet
och funktion försämras inte av ytsprickor.
Skulle det uppstå gula fläckar/pletter vid kvistarna i träet, kommer de med tiden att blekas ned av solljuset. Man kan även
måla fläckarna med HT Bättringsfärg eller vit täcklasyr för
utomhusbruk.
För att få många trevliga somrar med er nya möbel krävs viss
skötsel/vedlikehold:
- Skydda/beskyt möbeln från fukt och regn. Då möbeln inte
används, ställ den gärna under tak eller täck över med ett möbelskydd.
- Tvätta och torka/tørre av möbeln regelbundet. Använd ett milt
rengöringsmedel.
- Förvara möbeln inomhus under vintern, i ett svalt och inte för
torrt utrymme. Tvätta och torka/tørre möbeln innan de ställs
undan.
- Efter en viss tid behöver möbeln målas om, använd täcklasyr
för utomhusbruk.

Maintenance advice

This furniture is made of whitestained pinewood. Wood is a
living material that absorbs and emits moisture. This could lead
to small cracks on the surface of the timber but has no impact
on the durability of the furniture.
If yellow dots appear at the knots of the timber, these will be
bleached by sunlight after some time. HT Touch-up paint or
white stain for outdoors can also be used to touch-up the furniture.
To enjoy your set of furniture for many summers to come it will
require additional treatment:
- Protect your furniture from water and damp. When not is use
keep it under shelter or use a furniture cover.
- Clean and wipe down your furniture regularly using a mild
detergent.
- Store indoors over winter, somewhere cool and not too dry.
Clean and wipe down your furniture before winter storage.
- After some time of use, the furniture might need to be restained using a stain for outdoors.

HT BÄTTRINGSFÄRG VIT / HT TOUCHUP PAINT. ART. NO. 977.

MÖBELSKYDD/FURNITURE COVER.
160X225X95CM. ART. NO. 946160.
225X225X95CM. ART. NO. 946225.
350X225X95CM. ART. NO. 946350.
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MÖBELTASSAR / PLASTIC FEET.
ART. NO. 950.

