MONTERINGSANVISNINGAR
& UNDERHÅLL.
Korrekt montering och rätt underhåll ger förutsättningar för lång livslängd med hög kvalitet.

Monteringsanvisning medföljer i varje leverans av varan. För att garanti ska kunna åberopas är det ett krav att
monteringsanvisningen har efterlevts.
att tänka på vid montering.
Se till så att de antal skruvar och beslag som skickats med överensstämmer med antalet som uppges på monteringsanvisningen. Följ instruktionerna på monteringsanvisningen, står det exempelvis ”dra åt med handkraft”
så innebär det att man drar åt tills det går trögt. Generellt så avråder vi från användning av ex skruvdragare
vid montering, ska man ändå använda andra verktyg än de medföljande bör man vidta aktsamhet så man
inte skadar eller förstör produkten. Vid frågor eller osäkerhet hör gärna av er.
att tänka på efter genomförd montering.
Vi förordar att man efterdrar produktens skruvar efter en tids användning. Hur mycket och hur ofta beror på
hur mycket produkterna används, är det en produkt som används några gånger dagligen så kan det vara
bra att kolla över och eventuellt dra åt skruvar ett par gånger om året. En bra regel kan vara att man gör
detta i samband med att man ställer om till sommar/ vintertid. I en miljö där möblerna används mer frekvent
eller är utsatta för högt slitage kan och bör man kolla oftare.
tassar, golvskydd – viktigt att tänka på.
inoff levererar samtliga sittmöbler med golvskydd i plast/plasttass, antingen monterade eller bipackade med
produkten. inoff erbjuder även filttassar för flera modeller och vid behov kan inoff även erbjuda annan typ
av tass, ex metallglidstift. Vid behov tass utöver standard (plast) ska det anges vid order. I de fall det på respektive produkt står att önskad tass bipackas ansvarar kund för bytet från standardtass. Det är kunds ansvar
att säkerställa att rätt golvskydd/tass används till det aktuella underlag som produkten ska placeras på. Om
felaktigt golvskydd används kan det komma att påverka produktens konstruktion och hållbarhet. I dessa fall
kan fabrikationsgarantin ej åberopas. inoff ansvarar vid dessa fall ej heller för skador uppkomna på underlaget/golvet. inoff rekommenderar kontinuerlig kontroll av golvskyddens slitage. Den kontroll är kunds ansvar
och likaså ansvarar kund för alla kostnader förenliga med utbyte av slitna golvskydd. Vid frågor, eller för rekommendation om golvskydd, vänligen ta kontakt med inoff.
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