Montera möbler:
Historien om möbler i platta paket började redan 1956 av vår folkkära Ingvar Kamprad.
Platta paket har sedan dess blivit en folkrörelse som ger oss på Outl1.se möjlighet till kraftigt
prispressade priser. Att det dessutom är roligt att själv se sina vackra möbler monteras upp
och skapa sitt eget drömhem är bara en bonus.
För att möblera dina möbler följer du medföljande bruksanvisning. Gör du saker i fel
ordning kan du längre fram få problem. Det är en stor fördel om du har gott om plats där du
ska montera dina möbler och ibland kan det vara en fördel att vara två. Vid tidspress är det
lätt att det blir fel. Vänta därför med monteringen av möblerna tills du har gott om tid och
kan arbeta utan stress och frustration.
Monteringen för våra möbler är enkel, men det är viktigt att montera material såsom
konstrotting på rätt sätt. Det är viktigt att få skruvarna på rätt plats innan de dras åt. Därför
är det viktigt att inte dra åt någon skruv före de andra. Justera och skruva åt alla skruvar
succesivt tillsammans och se till att inte sätta någon skruv snett.
Bara någon millimeter kan märkas på slutresultatet, och gör att möblerna ser sneda ut.
Om detta inträffar – lossa alla bultar/skruvar och justera möbeln rakt. Dra därefter åt igen.
Skötselråd
Konstrotting är vackra och framförallt mjuka material som rör sig.
Möblerna kräver visst underhåll för att behålla sin skönhet under många år.
Temperatur, ljus och luftfuktighet inverkar på hur materialet beter sig;
om det sväller, krymper etc. och därför bör du ibland justera skruvar och beslag.
Rengör: Rengör med väl urvriden fuktad mjuk trasa, innehållande enbart vatten eller mild
tvållösning och eftertorka med torr mjuk bomullstrasa.
Att tänka på
• Tänk på att låta hela ytan utsättas för lika mycket ljus.
• Placera aldrig färgade ljus eller någon form av tejp på möbeln.
• Skruvar och beslag bör med jämna mellanrum kontrolleras och justeras
• Tänk på att varma kärl, starka rengöringsmedel eller andra vätskor
såsom alkohol, kaffe/te etc. kan ge fläckar som är svåra att avlägsna.
• Om du låter något bli liggande på möbeln kan det lätt uppstå ljusare märken.

