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OBS! Ingen sättsand mellan betong 
och markbeläggning

Dränering till frostfritt djup.

Betongfundament gjutna i papprör. 
Fastsättning varierar med underlaget
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Produkten är försedd med hålförsedda fötter som kan bultas mot underlaget. 
Hålstorleken är 11 mm och fastsättning är tänka att göras med M10 kemankar, 
expander eller franska träskruv beroende på underlag.
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 skall avslutas
med en radie.
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.
Cumaru (Cumaro) är ett mycket hårt mineralträslag från Brasilien som håller hög 
kvalitet. Cumaru är tätväxt, kvistfri med vacker ådring och ett mycket bra naturligt 
rötskydd. Cumaru är gulbrun till rödbrun i färgen, men kommer med tiden att gråna. 
Cumarun i produkterna levereras obehandlad och är att betrakta som underhållsfri. 
Bänkarna tvättas vid behov med möbeltvätt eller såpa. Med fördel kan en 
skrubbborste användas. Mindre skador och missfärgningar putsas bort med fint 
sandpapper. 

U16-10 Leksand fåtölj
U16-11 Leksand soffa
U16-12 Leksand bänk

Produkterna levereras monterade.

www.nola.se

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701
 
 
 

S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62
 
 
 
 

E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3
 

 
 

S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

sid 1/1Leksand
MONTERINGSBESKRIVNING


	Sheet1(2)
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4
	Drawing View5
	Drawing View6


