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Specifikation Tillgängliga oktagoner samt underhåll av konstruktionsmaterialet. 

 

 

 

Tillgängliga Oktagonen 2+6 och 2-8 

 

Specifikation, art.nr. NG508-Vuxen 

Vuxen: 6 Traditionella platser 
Barn: 8 Traditionella platser  
2 platser för rullstol/barnvagn/sulky 
Total markyta: 220x220 cm  
Bordshöjd under kant:  
vuxen: 75 cm, barn: 65 cm  
Sitthöjd 45 cm, barn: 35 cm  
Material: Miljötryckt fura 34 mm (ben 95x95) 
Montering: skruv + vagnsbult  

 

Specifikation, art.nr. NG509-Barn 

Vuxen: 6 Traditionella platser 
Barn: 8 Traditionella platser  
2 platser för rullstol/barnvagn/sulky 
Total markyta: 220x220 cm  
Bordshöjd under kant:  
vuxen: 75 cm, barn: 65 cm  
Sitthöjd 45 cm, barn: 35 cm  
Material: Miljötryckt fura 34 mm (ben 95x95)  
Montering: skruv + vagnsbult  
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Tillgängliga Oktagonen 4+4  

 

Specifikation, art.nr. NG506-Vuxen 

4 Traditionella platser 
4 platser för rullstol/barnvagn/sulky 
Total markyta: 220x220 cm  
Bordshöjd under kant: 75 cm  
Sitthöjd 45 cm  
Material: Miljötryckt fura 34 mm  
(ben 95x95)  
Montering: skruv + vagnsbult  

 

Specifikation, art.nr. NG507-Barn 

4 Traditionella platser 
4 platser för rullstol/barnvagn/sulky 
Total markyta: 220x220 cm 
Bordshöjd under kant:  
vuxen: 75 cm, barn: 65 cm  
Sitthöjd 45 cm, barn: 35 cm  
Material: Miljötryckt fura 34 mm (ben 95x95)  
Montering: skruv + vagnsbult  
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Våra bord är i standardutförandet tillverkade i NTR impregnerat trä. 
NTR märket borgar för att virket är rätt impregnerat. Följande tre villkor är 
uppfyllda i och med att virket är NTR-klassat: 
 

1. Godkänt träskyddsmedel ur miljö- och effektivitetssynpunkt 
2. Rätt utförd tryckimpregneringsprocess 
3. Opartisk kontroll av ovanstående punkter  

 

Skydd mot mark – Väderplattan 
Vår garanti och din garanti är vår väderplatta som monteras under  
varje ben som angränsar mot marken. Väderplattan skyddar alltså  
mot fukt/vatten som annars kan tränga upp i träytor som står mot  
marken (bordens ben) och borgar för maximal livslängd på din  
produkt/möbel. Har du inte beställt dessa av oss så är du själv skyldig  
att skydda träytorna mot marken med liknande skydd som väderplattan. 
 
       

                 Bild ovan: Väderplattan 
Oljning och sprickbildningar 
Trä är ett levande material. Därför är det naturligt med sprickor.  
Sprickor kan komma att bli större under den varma säsongen  
varefter de kan dra ihop sig under den kallare säsongen. 

 
För att behålla den fräscha utseendet kan man bestryka med träolja.  
Det hjälper även virket att motstå vissa formförändringar, typ  
sprickbildningar. 
                Ett nyinoljat bord från våra kunder 

 

Vi rekommenderar att du oljar in ditt bord så snart du kan efter leveransen för att ge maximal 

livslängd samt minimera sprickbildningar. 
 
Är träet smutsigt, tvätta med trärengörare. 
 
 

Eventuell Målning 
NTR-impregnerat trä kan ytbehandlas som vanligt trä när det är torrt. Såväl täckande  
som laserande färg kan användas. Men som sagt, låt träet svettas ut först vilket kan  
ta en till två säsonger så det är torrt innan du målar. Är träet smutsigt eller  
missfärgat tvätta med trärengörare först. 
 

Om du valt att måla, glöm inte att markera de målade möblerna med skylten ”Nymålat” så att man inte blir 

ersättningsskyldig vid ev. färg på kläder o dyl. 

 

Förvaring och underhåll 
Under vintersäsongen rekommenderar vi att du skyddar ditt bord på lämpligt sätt, t ex genom att sätta in det 
inomhus eller svepa in det i en presenning. På så sätt förlängs också ett fräschare utseende då borden slits 
mindre. Underhåll sker genom regelbunden användning av träskyddsmedel. 


