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ANZIO SPISEBORD  
 BRUKS-/MONTERINGSANVISNING 

 

 
 

Oppbevar bruks-/monteringsanvisning for eventuelt fremtidig bruk! 

Vennligst les igjennom bruks-/monteringsanvisning før du tar spisebord i bruk! 

Kontroller alle deler som står på oversikt er vedlagt før montering starter! 

Bruk kun mildt såpevann ved rengjøring (NB! Ikke alkalisk). 

La alltid spisebord tørke helt før det pakkes sammen eller lagres. 

Anzio spisebord skal aldri pakkes sammen eller lagres i fuktig eller våt tilstand. 

Ved lagring; Oppbevar spisebord i et tørt rom, frostfritt og ikke utsett denne for direkte sollys! 

Sitt aldri på spisebord eller bruke dette som arbeidsbord for tunge gjenstander. 

Det er viktig alt fra start en følger alle råd og veiledninger om oppbevaring og vedlikehold av spisebord. 

Materialet er værbestandig og slitesterkt men vil likevel bli påvirket av vårt harde nordiske klima, forurensing 

nedbør og UV-stråler. Vær oppmerksom på materialet vil kunne falme over tid. 

Ta godt vare på ditt spisebord fra start og beskytt dette best mulig slik en reduserer og utsetter nedbrytning 

og fare for falming og skader; dette vil hjelpe til produkt holder seg i god stand og lengst mulig pent. 

Husk jevnlig rengjøring og beskytt alltid spisebord med et møbeltrekk gjennom sesongen når dette ikke er i 

bruk! Det anbefales aldri å sette glass, glassvase eller andre gjenstander som kan reflektere varme fra sollys 

direkte på kunsttre bordplate, dette kan gjøre skade på bordplaten p.g.a. brennemerker som dette kan 

forårsake. Bruk bordbrikke, duk, etc. for å unngå å skade bordplate. Vær spesielt oppmerksom når bord står 

utsatt til for sollys og unngå skade forårsaket av dette. 
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INNLEDNING 

Gratulerer med ditt nye spisebord som er produsert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, samt i henhold til 

REACH. Spisebordet har ramme i aluminium og kunstig topp av imitert tre (I-wood). Spisebord er beregnet for bruk i 

utemiljø. Produktet er produsert i Kina og er av høy kvalitet, værbestandig, miljøvennlig, resirkulerbart og beregnet for 

det skandinaviske klimaet. 

Produktet inneholder mange materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Lever produktet inn til resirkulering når 

dette skal kastes i henhold til lokale bestemmer. 

Les nøye gjennom bruks-/monteringsanvisning før du bruker spisebord og sett deg grundig inn i denne. Oppbevar 

alltid bruks-/monteringsanvisning for fremtidig bruk på et lett tilgjengelig sted. 

 

ADVARSEL 

Produsent kan ikke holdes ansvarlig for ødeleggelser oppstått på grunn av feilaktig og unøyaktig bruk. 

All uvøren bruk eller bruk som strider mot bruksanvisning vil føre til bortfall av ethvert ansvar og garanti på 

produkt. 

Før bruk skal alltid spisebord sjekkes det er forskriftsmessig montert og i god stand. Ødelagte deler skal 

alltid repareres eller byttes før bruk. 

 
GARANTI 

Produktet har en garanti som gjelder ved produksjonsfeil, denne garanti reguleres av forbrukerkjøpsloven. Loven gir 

regler om hvilke rettigheter man har som kjøper. En eventuell reklamasjon skal fremsettes ovenfor forhandler der 

produktet ble kjøpt. Kvittering skal alltid fremlegges ved henvendelse til forhandler. Ved mangler som er grunnlag for 

reklamasjon vil dette bli prøvd utbedret i første omgang, dersom dette ikke fører frem kan det eventuelt bli gitt et 

prisavslag, varen byttes eller kjøpet heves. En vurdering av feilens art og størrelse vil være bakgrunn for dette. 

1. Ta vare på kvittering, denne må fremvises ved bruk av garanti. 

2. Garanti gjelder kun ved forbrukerkjøp og ikke ved videreutleie el.lign. 

3. Garanti gjelder kun når produktet er riktig håndtert, ikke misbrukt eller behandlet på en uforsvarlig måte. 

Reklamasjon skal fremsettes med det samme skader eller mangler oppdages. 

Garanti gjelder ikke for; 

Vanlig slitasje eller falming over tid p.g.a. nedbør, forurensing og UV-stråler. 

Ekstra slitasje på grunn av manglende stell-/vedlikehold og oppbevaring. 

Skjødesløs behandling eller påkjørsel. 

Skader som følge av sterk vind, storm eller snøfall. 

Skade på person eller eiendom. 

Følgeskader som følge av feil bruk. 

Selvpåført skade eller skade som skyldes feil montering. 

NB! Hvordan du selv tar vare på dine hagemøbler vil være avgjørende for hvor lenge de holder seg pene. 

 

UTPAKKING-/MONTERING 

Bruk aldri kniv eller annen skarp gjenstand som kan skade produkt til å åpne eller fjerne emballasje når 

produkt pakkes opp, dette kan lett føre til skade på produkt og dekkes ikke av garanti! 

• Kontroller at alle deler er vedlagt, uskadet og i forskriftsmessig stand ved utpakking. 

• Er produkt skadet eller defekt; kontakt omgående forhandler hvor produkt er kjøpt. 

• Bring alltid med kvittering ved henvendelse til forhandler. 

NB! Vennligst les igjennom bruks-/monteringsanvisning før spisebord monteres sammen og tas i bruk. 

NB! Regelmessig sjekk over produkt er forskriftsmessig montert sammen og i god stand; skadete eller 

defekte deler skal byttes ut før produkt brukes. 

Deloversikt: 

MONTERING: 

NB! Vær nøye og etterkontroller alle deler er forskriftsmessig montert, kontroller nøye alle skruer er strammet 

helt sammen og festet. 

NB Ved montering ikke overstram skruer. 
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NB! Husk å sjekke over hagebord regelmessig, etterstram om nødvendig skruer. 
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 

NB! Størst nytte og best bruk oppnås ved spisebord som holdes rent og er i forskriftsmessig stand. 

Spisebord er designet og produsert med en gjennomført god kvalitet. Produktet er beregnet for bruk i vårt 

skandinaviske klima og er av høy kvalitet, værbestandig, miljøvennlig og produsert av resirkulerbart materiale. 

Et godt vedlikehold vil sørge for at det vil kunne gi gleder og engasjement i mange år fremover og det er meget viktig 

med riktig vedlikehold av spisebord. Materialet er værbestandige og slitesterk men vil likevel bli påvirket av vårt harde 

klima, forurensing, nedbør og UV-stråler. 

Det anbefales å sette produkt bort for vinterlagring på egnet sted! 

Husk å ta vare på produktet fra start og følge alle råd om vedlikehold og bruk; dette vil være avgjørende for hvor lenge 

produktet holder god kvalitet. 

Det anbefales alltid å beskytte spisebord med et møbeltrekk når dette ikke er i bruk gjennom sesongen, dette vil 

beskytte og forlenge levetid på produktet samt sikre dette holdes rent og lengst mulig pent. 

Rengjøring; 

Vask jevnlig spisebord med et egnet rengjøringsmiddel som er spesielt beregnet for dette, kontakt personalet om råd 

og veiledning. 

Rengjøringsmidler beregnet til annet bruk kan ofte ha høyt alkalisk innhold som kan skade forårsake skade og slitasje 

på produkt. Bruk gjerne en myk børste eller svamp og spyl av med hageslange (NB! Bruk aldri høytrykksvasker til 

å spyle eller rengjøre produkt). Tilfør gjerne impregnering med UV-filter beregnet for produktet. 

Vask jevnlig spisebord med et egnet rengjøringsmiddel som er spesielt beregnet for dette. 

• Bruk gjerne en svamp eller myk børste ved rengjøring og spyl av med hageslange. 

• NB! Bruk aldri høytrykksvasker til å spyle av eller rengjøre produkt. 

• Tilfør impregnering med UV-filter beregnet for kunstig imitert bordtopp. 

Det anbefales å rengjøre spisebord jevnlig og minimum fire ganger gjennom sesongen; 

1. Når spisebord tas ut for sesongen etter vinterlagring. 

2. To ganger eller flere gjennom sesongen. 

3. Alltid før produkt settes bort for lagring. 

 

OPPBEVARING/LAGRING 

Gjennom brukssesongen anbefaler vi at hagemøbler beskyttes med et møbeltrekk når de ikke er i bruk; et møbeltrekk 

vil beskytte hagemøblene mot nedfall fra trær-/busker, nedbør, forurensing, smuss eller søl, insekter, fugler og 

skadelige UV-stråler. Møbeltrekket vil hjelpe til å redusere falming samt hagemøblene vil holde seg rene og forlenge 

levetiden på produktet. 

Bruk rengjørings-/vedlikeholdsprodukter som er beregnet for hagemøbler for bruk utendørs. Har du ikke anledning til å 

oppbevare hagemøblene inne bør en uansett sørge for de står tørt, beskyttet mot direkte sollys og frostfritt gjennom 

vinteren. 

• Beskytt spisebord med et møbeltrekk når dette ikke er i bruk. 

• La alltid spisebord tørke helt før det pakkes sammen eller lagres. 

• Spisebord skal aldri pakkes sammen eller lagres i fuktig eller våt tilstand. 

• Det er viktig å behandle hagebord før dette settes bort for lagring når sesongen er over; vinteren er den 

tørreste årstiden. 

• Oppbevar spisebord i tørt rom, frostfritt og ikke utsett dette for direkte sollys ved lagring. 

• Ikke pakk spisebord for godt inn under lagring da det er viktig med god ventilasjon. 
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NB! Spisebord må lagres tørt, beskyttet mot direkte sollys, frostfritt og alltid ha god ventilasjon! 

NB! Løft spisebord opp når dette skal flyttes, aldri dra produkt langs bakken. 

NB! Sitt aldri på spisebord eller bruk dette som arbeidsbord for tunge gjenstander. 

Det er viktig alt fra start en følger alle råd og veiledninger om oppbevaring og vedlikehold av spisebord. 

Materialet er værbestandig og slitesterkt men vil likevel bli påvirket av vårt harde nordiske klima, forurensing, 

nedbør og UV-stråler. Vær oppmerksom på materialet vil kunne falme over tid. 

Ta godt vare på ditt spisebord fra start og beskytt dette best mulig slik en reduserer og utsetter nedbrytning 

og fare for falming og skader; dette vil hjelpe til produkt holder seg i god stand og lengst mulig pent. 

Husk jevnlig rengjøring og beskytt alltid spisebord med et møbeltrekk gjennom sesongen når dette ikke er i 

bruk!  

Anzio spisebord er produsert i Kina for Bohus. 

Ta godt vare på bruksanvisning for fremtidig bruk! 

 

Det anbefales aldri å sette glass, glassvase eller andre gjenstander som kan reflektere varme fra sollys 

direkte på kunsttre bordplate, dette kan gjøre skade på bordplaten p.g.a. brennemerker som dette kan 

forårsake. Bruk bordbrikke, duk, etc. for å unngå å skade bordplate. Vær spesielt oppmerksom når bord står 

utsatt til for sollys og unngå skade forårsaket av dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
REACH 
Produktet er i produsert i overenstemmelse med REACH, EU nye kjemikalieregelverk. 
 
 
 
EN581 
Produktet er testet og godkjent i henhold til Europeisk Standard EN581 for utendørs møbler som er en generell 
sikkerhetsstandard.  

 

 

BESKYTT MILJØET   
Anzio spisebord inneholder mange materialer som kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Lever inn alle deler som byttes ut 
for resirkulering når disse er defekte, ødelagt eller ikke kan repareres. Sjekk med lokale myndigheter hvor det kan 
resirkuleres. 
 
 
 

Ansvarlig importør: Bohus AS, Tlf: +47 63 86 73 80 

www.bohus.no 

 

EN581 

http://www.bohus.no/

