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Det är viktigt att fälla upp bordet i den ordning som 
bildserien visar. Fäll ihop bordet i omvänd ordning, kom 
ihåg att ha låslisten inom räckhåll, släpp aldrig bordet i 
ihopfällt läge utan att låslisten sitter på plats. 

Tillse före användning att grindarna är i utfällt läge och 
att bordet står stadigt. Betänk att ett fällbord aldrig kan 
bli lika stadigt som ett bord med fast monterade ben. 
Flytta aldrig bordet med någon skiva uppfälld då det 
finns risk att man bryter sönder gångjärnen. 

BORDSSKIVOR MED LAMINAT:
Torka med fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Tor-
ka därefter torrt med en torr trasa. Använd ej rengörings-
medel med slipmedel, stålull, skurpulver, slipande svam-
par eller liknande eftersom de orsakar blanka fläckar på 
ytor som rengjorts. Vid behov kan man använda aceton 
eller T-röd på laminatet, undvik då kontakt med den lack-
erade kanten. Torka därefter av ytan med en trasa fuktad 
med rent vatten och sedan med en torr trasa.

SKÖTSELRÅD
Möbeln är avsedd att brukas och förvaras i normal inom-
husmiljö.

Heta föremål samt vätska som inte omedelbart torkas 
upp kan orsaka missfärgningar. Ytorna är ömtåliga för 
vassa föremål som kan orsaka jack och repor, t ex 
keramikföremål med grov undersida. 

Bordet får inte placeras nära en radiator eftersom vär-
men torkar ut träet med sprickor eller krökning som följd.

FANERADE BORDSSKIVOR:
Torka endast med en trasa fuktad med rent vatten, eventu-
ellt något milt rengöringsmedel. Torka därefter med en torr 
trasa, gnugga inte.

Under bordets livslängd mognar den fanerade ytan. 
Generellt bör man inte placera bordet i direkt solljus 
under längre tid. Om bordet står hopfällt i starkt ljus kan 
en skillnad i mognad mellan de inre och yttre skivorna 
uppstå med tiden. Undvik även att ha föremål placerade 
på bordsytan under längre tid då de bromsar mognaden, 
något som kan resultera i ljusare fläckar.
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