
 

  



 

 

Tack för att ni har valt en produkt ifrån Artic Line som vi önskar er mycket glädje med. 
Planteringskärlet är vid leverans bestyckat för användning utomhus. 

 

Vid användning inomhus måste bifogade 
skruvtätningar monteras enligt beskrivning 
nedan i alla dränagehål och även i hål för 
ben/stativ för ben för att göra kärlet 
vattentätt. 

 

 
 

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

Efter att ha monterat eventuella tillbehör som ben eller hjul är kärlet klart för plantering. 

1. Fyll upp med 2-3 cm lecakulor i botten, detta är speciellt viktigt vid användning 
inomhus för att inte rötterna ska stå i vatten vid eventuell överbevattning. 

2. Efter att ha fyllt upp med lecakulor lägger ni den bifogade måttskurna fiberduken 
på plats. 

3. Nu är det dags att fylla på jord, använd jord av bra kvalitet för lyckat resultat. 
 

  



 

Generell Info 
Artic Line strävar efter att endast använda mil jövänliga råvaror och 
ti l lverkningsprocesser. Vi ställer samma krav på våra underleverantörer.  
Det begränsade antalet använda plastdelar kan återvinnas genom nermalning. 
 

Skötselråd 
Vi rekommenderar att du rengör ytorna med en mjuk 

fuktig trasa och en mild tvållösning om det behövs. Skölj 

eller torka av med rent vatten och torka av med en mjuk 

trasa.  

 

Garanti 
Artic Line AB ger 2 års garanti mot tillverkningsfel. 

Garantin gäller endast om produkten monteras korrekt 

och underhålls enligt våra skötselinstruktioner. 

Artic Line förbehåller sig rätten att avstå från rätten att 

göra ett klagomål i händelse av felaktig användning, eller 

om produkten har manipulerats / modifierats av en tredje 

part - inklusive försök att reparera den. 

Det är Artic Line ensam som bedömer ovanstående. 

 

Emballage 
Alla produkter levereras i vår premium miljövänliga 
förpackning för att säkerställa bästa och säkraste 
leverans. 
 

 

Produkt information 
Reservation för eventuella tryckfel i den här foldern. Vi 

garanterar inte att bilderna återspeglar produkternas 

exakta utseende eftersom en viss färgskillnad kan uppstå 

beroende på skärm, fotokvalitet och upplösning. 

Vi försöker alltid vårt bästa för att exponera produkterna 

så exakt som möjligt. 

 

Övrig information 
Artic Line förbehåller sig rätten till nödvändig 

produktutveckling och märka produkterna med vårt 

varumärke. 

Mindre måttavvikelser kan förekomma. 

 

 

 

ADDRESS 
Bredbandet 1 
SE-392 30 
Kalmar     
Sweden 
 
WEB & E-MAIL 
E-mail  info@articline.com 
  
Web  www.Articline.com 

 

 


