allt för trädgårdsrummet

Slitstark klicktrall i 100%
återvunnet kompositmaterial

snabbt och smidigt
att lägga!

Grå

Art.nr 3294

Brun

Art.nr 3295

Antik

Art.nr 3296

Upptäck fördelarna med vår underhållsfria klicktrall i komposit. Plattorna mäter 30 x 30 cm
och har försetts med en vacker, len trästruktur. Ett riktigt kvalitetsgolv ur alla avseenden.
Klicktrallen är enkel att montera och kan enkelt plockas isär för förvaring under de kallaste
månaderna om man vill.
•
•
•
•
•
•
•

Trallen är slitstark och stilren i underhållsfritt kompositmaterial.
100% återvunnet material; 60% återvunna träfibrer och 40% återvunnen PVC-fri plast.
UV-beständig plastram samt rostfria skruvar.
Universal passform, vilket innebär att plattorna kan roteras så att mönstret går omlott.
Plattorna mäter 30x30 cm och bygger 11 plattor/m2.
3 olika färger med trästruktur. Grå, brun och antik.
Bör ej bli stående täckt av vatten då risk för svällning av materialet kan ske över tid.
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Allmänna skötselråd
för komposittrallen
Såhär håller du din komposittrall vacker längre:
• Spola bort smuts och skräp från trallen med trädgårdsslang, vid behov använd ljummet
vatten, såpa och en mjuk borse för att avlägsna smuts och skräp som fastnat. Skrubba
om möjligt i träfibrernas riktning.
• Rengöring av trallen med högtryckstvätt bör ske med försiktighet. Använd ett brett
munstycke med ett tryck under 1.500 psi och på ett avstånd av minst 30 cm ovanför
trallen. Var försiktig när du använder högtryckstvätt eftersom din trall kan skadas.
• Avlägsna alltid synlig smuts så snart som möjligt annars kan missfärgningar eller mögel
bildas.
• Använd aldrig metallredskap för att ta bort is eller snö som samlats på trallen.
• Olja, fett och matrester bör avlägsnas från ytan direkt för att undvika fläckbildning.
• För att minska risken för mögelbildning rekommenderar vi att du spolar bort skräp
och smuts regelbundet. Variationsgrader av mögel och mögel kan uppstå på grund av
värme- och fuktförhållanden i ditt område i kombination med organiskt material.
• Kompositmaterial har en tendens till att bevara värmen när de utsätts för direkt eller
indirekt värme. Oregelbundna värmekällor, såsom eldstäder och grillar, kan skada ytan.
Försiktighet bör vidtas för att säkerställa att det inte uppstår skador på trallen.
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