
 

ADIRONDACK DEKKSTOL - MONTERINGSANVISNING 

Takk for at du har valgt å kjøpe en “Built to Last” Adirondack Stol. 

Ved å følge de enkle instruksjoner nedenfor, vil du snart være klar til å nyte din nye Adirondack Stol. 

Lurer du på noe under monteringen, kan du ringe oss på 330 63000 og vi vil hjelpe deg ☺ 

Sjekk først at du har alle delene som vist på bildet nedenfor. I tillegg til stoldelene skal det være en pose med 24 

lange skruer og 4 kortere skruer samt en firkant-bits for din drill/skrutrekker. 

 

Start med å feste skruen lett inn i de forborede hullene på samtlige stoldeler. På dette tidspunktet skal skruen 

kun finne sin plass, men ikke skrues igjennom på andre siden. Merk: De 4 kortere skruene er til nederste del av 

ryggseksjonen. De lange skruene går i alle de øvrige hullene. (Det medfølger også 2 ekstra lange skruer i tilfelle 

behov). 

Tips: Påse at bitsen står rett i sporet på skruen før du driller så du ikke ødelegger hodet på skruen.  

Etter at alle skruene er lett festet i sine hull kan du starte monteringen i henhold til bildesekvensen på neste 

side. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vedlikehold av stolene: 
 Vedlikeholdsbehov av stolene vil variere i forhold til plassering. Vask av stolene av og til ved hjelp av en hageslange vil i 

mange tilfeller være tilstrekkelig. Er det behov for mer omfattende rengjøring vil bruk av husvask (el.l) og en høyttrykk 

spyler gjøre jobben enklere.  

Husk og ikke bruke for høyt trykk eller spyle for nærme, da det kan flise opp stolens overflate. Hvis den er veldig møkkete 
etter f. eks. sur nedbør eller asfaltstøv, vil det være lurt å massere inn såpen med en svamp/skrubb før spyling. 
 

NB ! DETTE ER IKKE TREVERK !   Materialet opptrer forskjellig fra treverk du er vant til. 

Spesielt viktig: Påse at alle deler som skal skrus sammen er presset hardt sammen uten gliper, og at skruene treffer de 
forborede hullene. Delene vil ikke trekke seg tettere sammen under sammenskruing. Merk: Pass på og ikke overstramme 

skruene slik at de mister festet. Kjør drillen på lav hastighet og ikke kjør inn skruen for langt. Monter i rekkefølgen vist 

på bildene. 



 

Steg 1: Legg sete-seksjonen over på siden og skyv de fremre bena opp der det er satt av plass i sete-seksjonen 

(se bildet). Hold delen i rett posisjon og trekk til skruene. Du skal kunne føle at skruene entrer de originale 

forborede hullene. Snu stolen rundt og fest tilsvarende på andre siden. 

 

Steg 2: For de øvrige delene kan du nå trekke skruene ytterligere til slik at de stikker ut et par millimeter på 

den andre siden. Dette gjør det enklere å treffe de forborede hullene. Fest så bakre ben. Merk: Se nøye på bildet 

så benene peker riktig vei.  

 

Steg 3: Sett ryggseksjonen i rett posisjon ut slik at skruene matcher hullene (se bilde). Skru til de nederste 

korte skruene først og deretter de øvre skruene.  

 

Steg 4: Fest armlenene og stolen er klar til å nytes ! 
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