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M O N T E R I N G S B E S K R I V N I N G

Speci�kationer/

U17-00 So�a klara, ljusgrå furu, svart stativ.

U17-01 So�a klara, rödbrun furu, svart stativ. 

Leveransspeci�kationer/

So�a levereras monterad   1st

Skötsel och underhåll/

De �esta produkter kräver regelbunden tillsyn. Bänkarna 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 och gjutjärn bättringsmålas snarast så att inte rosten 

sprider sig.

Underhållsintervallerna är beroende av �era 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 

successivt att uppträda. 

Det är en stor fördel om träprodukter kan förvaras inomhus under 

senhösten, vintern och den tidiga våren. 

Täcklasserad furu/

Brädor i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkyd -

färg. Underhållsintervall ca 1 gång per år. Skador och sprickor bör 

bättringsmålas omgånende. Bättringsfärg på sprayförpackning �nns 

i färghandeln. 

Gjutjärn/

Gjutjärnsstativen bättringsmålas vid behov med alkydfärg.

Klara 

1620

850

570

450

C-C 1560

620

C-C 270

430

Montering/

So�an kan ställs upp fristående eller monteras fast i mark.

So�an är försedd med fyra stycken hål, två i varje stativ, diameter 15 

mm som skall användas vid förankring i mark. Lämplig skruvstorlek är 

M12 med en bricka under så att det �nns passmån i hålen C-C mått 

mellan hålen är i längsled 1560 mm och i djupledd 260 mm ±10 mm.

Under varje fastsättningshål skall ett fundament gjutas så att so�orna 

får ett fast underlag för förankring av skruven. Det går också bra att 

gjuta ett större fundament för båda hålen i varje gavel.

Skall so�orna placeras på en plattyta skall denna undergjutas. Det 

får inte �nnas sättsand mellan betongen och plattan.

För montering på träunderlag används fransk träskruv.

Ställ upp so�an och märk ut hålen. Borra för kemankare eller expan -

derbult och fäst so�an. Kemankare ger en permanent fastsättning 

medan expander är demonteringsbar. Skruvar och fästnings tillbehör 

ingår inte i leveransen.


