
 

 

KALUSTEIDEN HOITO-OHJE 

Onnittelut Suomessa valmistetun kalusteen hankinnasta! Ostopäätökselläsi olet tukenut suomalaista työtä. 

KEINUN KOKOAMISEEN TARVITSET: 2 Asentajaa, Akkuporakone, Torx25 ja 

Torx30 kärki, Jakoavain / 13mm kiintoavain. 
 

-Suosittelemme ruskeiden ja harmaiden tuotteiden käsittelyä puuöljyllä tai vastaavalla suoja-aineella ennen 

käyttöönottoa. 

 

-Tämä kaluste on valmistettu suomalaisesta, tiheäsyisestä männystä. Keinun osat on kiinnitetty toisiinsa ruuvein. 

Valmistustapa on laadukas ja tuo ostamallesi tuotteelle pitkän iän. 

-Tuotteet on pintakäsitelty vesiohenteisilla, eliöille vaarattomilla kuullotteilla.   
-Tuote on tarvittaessa päälle maalattavissa sekä vesiohenteisilla, että öljypohjaisilla kalusteille soveltuvilla maaleilla. 

-Kalusteita on syytä hoitaa. Keinu tulee pestä miedoilla pesuaineilla, joilla vältetään lian kertyminen kalusteeseen. 

-Valkoiseksi maalatun puutarhakalusteen oksankohdissa saattaa esiintyä kellertäviä/ruskehtavia oksanlaikkuja. 

Auringonvalo haalentaa ajan myötä laikut. Päälle maalaa tuote tarvittaessa kalusteille soveltuvilla maaleilla. 

-Puutarhakalusteet kannattaa varastoida talven ajaksi. Tähän tarkoitukseen soveltuu mainiosti erilaiset kylmät varastot. 

-Kesän korkeat lämpötilat saattavat aiheuttaa tuotteessa pihkan sulamista ja valumista. Kaavi kuiva pihka varovasti 

tuotteesta terällä maalipintaa vaurioittamatta. 
-Keinu on valmistettu yksityiseen kotikäyttöön. Kalusteen käyttötarkoitus on istuminen ja makaaminen. 

-Kokoa keinu ohjeiden mukaan. Pyydä kokoamiseen mukaan kalusteita koonnut, riittävän ammattitaidon omaava henkilö. 

-Kokoamisessa kannattaa kiinnittää pultit ja mutterit ensin löyhästi liitoskohtiin. Kun keinu on saanut muotonsa; kiristä 

ruuvit ja mutterit kiinni. Puunluonteenomaisen elämisen vuoksi kannattaa keinun pultti- ja ruuviliitokset tarkistaa ja 

kiristää säännöllisin väliajoin. 

 

 

Tuotteen takuu ei koske seuraavia seikkoja: 

-Puusta valuva pihka ei ole valituksen syy vaan puun luonteeseen kuuluva ilmiö. 

-Halkeamat, oksat ja puun vääntyminen ovat puun ominaisuuksia eivät reklamaation aiheita 

-Maalipinnan muuttuminen tai kuluminen on ilmaston aiheuttamaa normaalia kulumista. Voit tarvittaessa maalata keinun 

uudelleen siihen soveltuvilla maaleilla. 

 

OSALUETTELO 

Lukkopultti 8x80mm 4kpl Aluslevy 8mm 8kpl Jalka 40x120x1700 4kpl 
Lukkopultti 8x55mm 8kpl Leveä aluslevy 8mm 4kpl Ylätuki 40x120x 1900 1kpl 

Pultti 8x70mm 2kpl S-koukku 2kpl Sivutuki 16x95x1100 2kpl 
Pultti 8x55mm 4kpl Metallikulma etujaloille (4reikää) 2kpl Käsinoja 2kpl 
Pultti 8x40mm 1kpl Metallikulma takajaloille (5reikää) 2kpl Kattotuki 28x45x1148 2kpl 
Mutteri 8mm 17kpl Saparokoukku pulttikierteellä 2kpl Kattotuki 21x38x1900 2kpl 
Siipimutteri 8mm 4kpl Saparokoukku ruuvikierteellä 2kpl Kattokangas 1kpl 

Ruuvi 6x70mm 4kpl Ketju 2m 2kpl  Selkänoja 1kpl 
Ruuvi 5x50mm 14kpl   Istuin 1kpl 

    

 


