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Monteringsanvisning

Scandi Sofabord m/klaffer
90 (142) x 75

La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!

Tretapp 10 x40mm
4 stk.

Skive M6
4 stk.

Mutter M6
4 stk.

10mm

Dette følger med i skrueposen:

Gjengestang 6x60
4 stk.

Dette trenger du:




4x

Sylindermutter



Gjengestang



4x

1.

4x

M6 skive

4x

Mutter M6

Monter beina løst til bordet.





Monter sammen ramme for
glasshylle.

2.

4x



Tretapp
10x40



Plasser rammen mellom
bordbeina.
Skru fast beina.

3.

Legg glassplaten på plass, blank side opp og matt side ned.

Heltre eik er et levende material. Derfor kan det over tid forekomme at lameller,
skjøter og gjæringer beveger seg. Dette skyldes bl.a. varierende relativ luffuktighet
i rommet. Dette kan medføre litt avvik på lengden av klaffene og hovedplatens
bredde, da lengde og bredde krymper/ekspanderer ulikt.

Vedlikeholdstips
For å få en en pen overflate, bør bordplaten etterbehandles. Bordet du har mottatt er ferdig oljet, og vedlagte
olje er den du skal benytte til vedlikehold. Hvis platen er noe ru (fiberreisning), så kan vedlagte slipepapir (korn
320) benyttes. Slip lett over i treets lengderetning og påfør så ny olje.
Stryk oljen på i treets lengderetning. Tørk bort overskytende olje og la oljen tørke natten over.
Behandlingen kan gjentas to til tre ganger om året, alt etter bruk.

OBS! Rist oljeflasken før bruk!
Generelt for oljete overflater:
Tørk omgående bort søl av rødvin, kaffe, sprit etc., væskesøl kan være vanskelig å fjerne. Unngå sterk varme mot
oljete overflater.

NB!
Den kluten eller papiret til å påføre oljen med, må etter bruk dyppes i vann eller brennes!
Alle slike oljer kan være selvantennelige men dette kan kun skje når kluten/papiret er trykket sammen.
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