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Wennerbom Bänk

Innehåller information om dimensioner, material, återvinning, underhåll samt 
sprängskisser på de olika monteringsmomenten.

SLOTTSBRO AB - KANGERUDSVÄGEN 10 - 664 40 SLOTTSBRON
Tel: 0555-307 20 - Fax: 0555-300 71 - www.slottsbro.se

Monterings- och underhållsanvisning
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- DIMENSIONER -

Dimensioner

Wennerbom Bänk – 5480012
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Allmän information

Trädetaljer

Järnvitriolad lärk/Ek/Lackad lärk

Ståldetaljer

Benstativ och armstöd tillverkade i varmförzinkat stål alternativt varmförzinkat stål lackat med 
polyesterpulverlack.

Infästningar

Alla synliga skruv och bult i rostfritt stål.

Övriga skruv och bult i rostfritt - eller varmförzinkat stål.

Materialunderhåll

Inget materialunderhåll nödvändigt av lärkvirket. Det oljade ekvirket rengörs och stryks med ädelträolja 
minst en gång om året eller efter behov. Vi rekommenderar att möblerna underhålls med Alcro Delfin 
tralltvätt och Alcro ädelträolja eller likvärdiga produkter.

Återvinning

Trä - Material- och energiåtervinning
Metall - Materialåtervinning
HPL - Energiåtervinning
Polypropylen - Energi- och ev. material- återvinning
Polyamid - Energi- och ev. materialåtervinning

Garanti

5 års garanti på HPL och bärande detaljer.
2 års garanti på övrig utrustning.
Garantin gäller ej onormalt slitage eller vandalism.
Garantin gäller under förutsättning att monteringsanvisningen följts.

Faktura gäller som garantibevis.
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Allmän information

Viktig information angående järnvitriol

Som standard tillverkas möbler av lärkvirke som är behandlat med järnvitriol. Behandlingen med 
järnvitriol gör vi för att påskynda virkets grånad, en process som annars tar cirka 1-2 år och under den 
tiden ger virket en flammig och tråkig kulör.

Med behandlingen av järnvitriol är virket grågrönt redan från början och övergår snabbt och jämnt till en 
vacker grå kulör. Inga miljömässiga restriktioner föreligger för denna typ av ytbehandling.

Placering av möbel med trädetaljer i järnvitriolad lärk på plattytor

I och med denna behandlingen kan ett läckage av överflödig järnvitriol uppstå vid regn den första tiden. 
Är möbeln då placerad på en plattyta kan läckaget medföra att plattorna fläckas. För att undvika detta 
rekommenderar vi att ett lager av sand eller stenmjöl strös ut under möblerna den första perioden. 
Järnvitriol kan nämligen vara svår att få bort från utsatta ytor.

Märk väl att järnvitriolen ej färgar av sig på textil eller liknande material. Den som sitter på möbeln blir 
således ej drabbad av vitriolens läckage.
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Benmontage

Benen placeras, centreras mellan benkonsolerna på bänken och skruvas fast med 6 stycken 
rostfria träskruv 5,0 x 80.

96061800

Montering
Wennerbom Bänk

Gräv hål för benen med 111 cm cc-avstånd, cirka 40 cm djupt.

Skruva fast benen, använd medföljande skruv. (se nedan)

Bänkens sitthöjd skall vara 44,5 cm över marknivå.

Staga bänken i förhållande till mark i rätt vinkel! Använd vattenpass!

Gjut med betong i botten (50kg / ben). Tag bort stagen när betongen brunnit.


