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Vedligeholdelsesvejledning

Teak dyrkes i Sydøstasien og er en tung, hård
og stabil træsort. Pga. et højt indhold af naturligt
imprægnerende olier er teak meget modstandsdygtigt
over for råd og svamp. Derfor er teak et ideelt
materiale til møbler og brugsartikler, der anvendes
udendørs. På et nyt teaktræsprodukt kan træet have
farve- og nuanceforskelle. Disse vil udjævnes, når
træet har været i brug og udsat for lyspåvirkning i
nogen tid.
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Vedligeholdelse
Dit nye Skagerak produkt er ubehandlet og vil med
tiden patinere og få en sølvgrå overflade, men træet
vil fortsat være modstandsdygtigt overfor råd og
svamp – det vil blot have forskelligt udseende.

Bortskaffelse
Produktet afleveres på kommunal modtagestation for
affald.

Pflegeanleitung

Teak wächst in Südostasien und ist eine schwere,
harte und dauerhafte Holzart. Wegen seines hohen
Gehalts an natürlichen imprägnierenden Ölen ist
Teak sehr widerstandsfähig gegenüber Fäule und
Pilzbefall. Daher ist Teak ein ideales Material für
Möbel und Gebrauchsgegenstände für draußen.
Bei einem neuen Teakprodukt können Farb- und
Nuancenunterschiede im Holz auftreten. Sie verschwinden jedoch mit dem Gebrauch, wenn das Holz
einige Zeit dem Licht ausgesetzt war.

Wartung
Ihr neues Skagerak Produkt ist unbehandelt und
patiniert es mit der Zeit und erhält eine silbergraue
Oberfläche. Das Holz widerstandsfähig gegen Fäule
und Pilzbefall – nur das Aussehen ist unterschiedlich.

Entsorgung
Das Produkt ist in einer kommunalen Abfall
sammelstelle zu entsorgen.

uK

Maintenance instructions

Teak is grown in South East Asia and is a heavy, hard
and sturdy type of wood. Its high content of natural
impregnating oils makes teak highly resistant to rot
and fungus. For this reason, teak is an ideal raw
material for furniture and everyday household articles
that are used both outdoors and in. The wood of new
teak products may have colour and shading differences.
These differences will decrease after the wood has
been used and exposed to sunlight for a while.

Maintenance
Your new Skagerak product is untreated and the
surface will change colour over time and turn silvery
grey, but the wood will still be resistant to rot and
fungus – all that will change is its appearance.

Disposal
Dispose of the product at a municipal waste receiving
station.
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1 Komponenter.
2 Øjet på den centrale samlingen sættes ind i metalbeslaget på træsyvtallet og skubbes op,
hvorefter skruen monteres i hullet.
1 Komponenter.
3 Slå en knude på snoren. Før snoren ned i det store hul og ud af det lille i siden. Træk snoren
Øjet på den centrale samling sættes ind i metalbeslaget på trædelen
2 Øjet på1den centrale samlingen sættes ind i metalbeslaget på træsyvtallet og skubbes op,
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Når snoren er trukket en gang rundt, føres snoren op af samme hul,
som knuden ligger i. Træk snoren på oversiden, og før den ned i det
næste hul og ud af det lille i siden. Derefter samme rutine. Træk snoren
i samme retning.
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Sluttelig strammes hele snoren op, og der afsluttes med en knude. Smelt
snoren og knuden let i enden, så knuden ikke løsner sig.

1

Das Auge der zentralen Sammlung in die Metallbügel des Holzteils hin
einführen und nach oben ziehen, damit die Schraube sich durch das
Loch festschrauben lässt.

5X

1X

4X

1X

1X

1 Komponenter.
2 Øjet på den centrale samlingen sættes ind i metalbeslaget på træsyvtallet og skubbes op,
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Ziehen Sie die Wäscheleine durch das große Loch hindurch und durch
das kleine Loch an der Seite wieder hinaus. Danach ziehen Sie die
Wäscheleine durch die anderen vier Löcher in derselben Reihe.
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Sobald Sie die Wäscheleine einmal rumgewickelt haben, ist sie nach
oben aus dem gleichen Loch zu führen, in dem der Knoten liegt. Die
Wäscheleine aus der Oberseite ziehen, in das nächste Loch durchführen
und aus dem kleinen Loch an der Seite rausziehen. Dieser Vorgang wird
wiederholt. Ziehen Sie die Wäscheleine in dieselbe Richtung.
Zuletzt wird die ganze Wäscheleine gespannt und die Enden werden
verknotet. Die Wäscheleine und die Knoten vorsichtig verschmelzen, so
dass sich diese nicht lösen können.
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Insert the eye of the main assembly into the metal bracket on the
wooden part and pull upwards to fasten the screw into the hole.
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Lead the clothes line through the large hole and out of the little one on the
side. Pull the clothes line through the other four holes in the same row.
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When the clothes line has been pulled around once, run it through the
hole in which the knot lies. Pull the clothes line to the top and run it
through the next hole and out through the small on the side. Repeat the
procedure. Pull the clothes line in the same direction.
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Finally tighten the whole clothes line and finish with a knot. Carefully
melt the clothes line and knot to keep it from loosening.
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