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DETAIL B
SCALE 1 : 5

2. Lägg ändbrädorna i kassetterna och skruva fast 
dem med träskruv genom hålen i underredet. 
Träskruvarna medföljer.

1. Långbordets bord och bänkar levereras med ändbrädor urtagna för 
att underlätta montage. Sätt bord och bänkar till gaveln och skruva fast 
dem med de 4 medföljande skruvarna per kortsida i gavlarnas infällda 
gängade hål. Skruvarna är försänka även om hålen inte är det men det 
ska va så. 
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DETAIL C
SCALE 1 : 5

Långbordets gavlar levereras med monterade ställbara fötter 
som kan anpassas till ojämnt underlag. Ställfötterna är individuellt 
anpassningsbara och skruvas enkelt in och ut för hand. 
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DETAIL D
SCALE 1 : 4

DETAIL E
SCALE 1 : 4

Om Långbordet önskas fastsättningsbart kan set om 4 st 
fastsättningsstål köpas till. Fastsättningsstålen monteras till 
bordsbenen genom att ställfoten skruvas ur benet,
stålet träs över den gängade stången och foten skruvas helt in 
och klämmer fast stålet. 

Långbordet kan sedan bultas till marken genom 
fastsättningsstålet. Hålstorleken är 10 mm och fastsättning är tänkt 
att göras med M8 kemankar, expander eller fransk träskruv 
beroende på underlag. 
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Montering på smågatsten eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller 
kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering på betongunderlag/
Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare 
ger en permanent fastsättning.

Montering på grus eller gräs/
Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet kan ges radie för 
bättre avrinning eller om toppen av fundamentet ska synas ovanför mark.

Montering på trädäck/
Förborra hålen och montera med fransk träskruv.

Skötsel och underhåll/
Skador i pulverlacken bättras vid behov med alkydfärg i överenstämmande kulör.
Kontakta Nola vid frågo om bättringsfärg.

Ek har en mycket lång livslängd och materialet är av hög kvalitet, oftast helt utan synlig kvist. Ek är på grund av sitt höga innehåll av 
garvsyra ett mycket beständigt träslag i utomhusmiljön. Ek som inte underhålls får efter en tid svarta fläckar. Dessa uppträder ganska 
fort efter att produkten ställts ut och kan till en början upplevas som nästan helt svarta. I miljöer med höga halter av metallföroreningar i
luften påskyndas processen och eken kan redan efter någon månad ha omfattande fläckar. Fläckarna bleknar gradvis och blir efter 
ett par säsonger grå, liknande teak. Mindre sprickor uppträder vanligtvis också, då eken är ett mycket ”livligt” träslag. Dessa sprickor 
har en marginell effekt på materialets styrka och spänst. Produkter tillverkade i oljad ek bör inoljas två gånger per år för bästa skydd. Ett 
bra underhåll förebygger att fläckar uppstår, medan ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare. 

Hårdvaxoljeimpregnerad furu skyddas av en djupt penetrerad oljefilm som med tiden eroderar utan flagning. Detta gör det lättare att 
underhålla produkterna då dessa inte behöver skrapas och slipas i samma omfattning som lackade produkter. 
Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är för sol, väta och mekanisk nötning. En god regel är att se över 
ytan årligen och sätta in underhållsåtgärder snarast, där det bedöms nödvändigt. Var speciellt uppmärksam på profiler som har 
horisontella ytor, dessa är mer väderutsatta. Om träytan skadats mekaniskt eller då oljan eroderat friläggs träytan som successivt får ett 
torrt, grånat utseende. När ytbehandlingen av någon orsak skadats, ökar hastigheten för fortsatt nedbrytning och träet kan spricka i 
ändarna av virket.

1. Tvätta ytan med ett milt rengöringsmedel och skölj väl.
2. Låt ytan torka så att ingen fukt finns kvar.
3. Slipa bort grånat trä.
4. Slipa lätt på de intakta ytor som kommer att oljas igen.
5. Behandla med på marknaden för utomhusexponering förekommande oljor. Följ noga anvisningarna på förpackningen.

Angrepp av svartmögel kan behandlas med en lösning bestående av 1 del klorin och 2 delar
vatten. Det finns andra lämpliga medel all tillgå i handeln, men det viktiga är att skölja rent med
vatten efter behandlingen.  
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