
Leveransspecifikation

U19-49 Lemon rygg/skärm     1st
U19-48 Lemon bänk                 1st

Specifikation
U19-49 Lemon rygg/skärm
U19-48 Lemon bänk

Skötsel och underhåll/
De flesta produkter kräver regelbunden
tillsyn.Skador på stål bättringsmålas sna
rast så att inte rost uppstår. Underhålls-
intervallerna är beroende av flera faktorer, 
material, förslitningklimatpåverkan, 
skadegörelse osv. 

Stål/
Elförzinkade, gulkromaterade och 
polyesterpulverlackerade produkter
bör vid skada bättringsmålas med 
alkydfärg så att inte rost uppstår.

Se sida 2 för monteringsindtruktioner

Lemon kan användas på olika sätt. Antingen
som enbart bänk eller som enbart rygg/ skärm 
för att utgöra t.ex solskydd eller som avgränsare.
Används dom tillsammans bildas en soffa. 

Skötsel och underhåll/
De flesta produkter kräver regelbunden tillsyn och skall torkas av så att inte 
mögel och röta kan få fäste. Sprickor i trä och skador på trä skall oljas.
Skador på stål bättringsmålas snarast så att inte rost uppstår.
Underhållsintervallerna är beroende av flera faktorer, Material, förslitning
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.

Trä
Ek skal oljas 1 till 2 gånger per år. I utomhusmiljö kommer eken 
med tiden att anta en silvergrå färg. Detta är en naturlig process främst 
beroende på reaktion med föroreningar i luften. Ett välskött underhåll 
kommer endastatt försena detta förlopp, inte att förhindra det. Under det 
första året kommer eken att kunna bli svartfläckig och skfitande i sitt utseende. 
Detta är en övergånende process innan eken intar sin silvergråa nyans. 

Täcklaserad furu bättringsmålas med alkydfärg och bör för bästa utseende 
och skydd målas en gång per år. 

Stål/
Elförzinkade, gulkromaterade och polyesterpulverlackerade produkter
bör vid skada bättringsmålas med alkydfärg så att inte rost uppstår.
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Marknivå

Montering/
Schakta ur marken och platsgjut fundament 
där produkten ska monteras. Använd förslagsvis
papprör att gjuta i Ø250mm - 300mm. Produkten
gjutes 400mm ner i mark. Grunda med ett icke 
tjälskjutande material t.ex singel. Staga upp 
produkterna, gjut och låt härda/brinna. 
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