
FODEN 
Når sommeren er slut, anbefaler vi, at du skiller parasolfoden ad og opbevarer både foden og sandposerne et tørt sted vinteren over. Du skiller 
foden ad ved at løsne ringen, fjerne parasollen og herefter afmontere de enkelte dele. 

Efter en lang sæson med vind og vejr, kan ringen sidde stramt fast. Hvis det er tilfældet, kan du hælde en spand varmt vand ud over foden 
– så fjerner du skidt og snavs fra ringen – og burde kunne løsne den. Hvis den stadig binder, kan du med fordel hælde en smule sæbe langs 
ringen. Så skulle den være til at løsne.  

NB! Efterlad aldrig foden udenfor uden sandposerne på. En hård vinterstorm kan nemt gribe fat i den lette fod og kaste den rundt, så delene 

risikerer at gå i stykker. 

SANDPOSERNE
Stofposerne er lavet af det slidstærke stof polypropylene. Udover at være slidstærkt, er stoffet også resistent overfor mug og skimmel – du 
kan derfor trygt efterlade dine sandposer ude på regnfulde sommeraftenener. Stofposerne tørrer hurtigt, og de kan tåle UV-stråler uden at 
falme. 

Hvis dine poser får mindre pletter, kan du tørre dem over med en fugtig klud. Skulle poserne være blevet meget beskidte over sommeren, kan 
du vaske stofposerne ved 40grader. I det tilfælde tømmer du blot sandet ud af poserne, trækker plastikposerne ud og vasker stofposerne. Du 
kan tumble dem ved lav temperatur i din tørretumbler eller blot hænge dem til tørre - så ser de ud som splinternye igen.

For at forlænge holdbarheden af dine sandposer, anbefaler vi dig at pakke dem væk om efteråret. Når sommeren går på hæld, anbefaler vi, 
at du tørrer dem af med fugtig klud for at fjerne skidt og snavs, og derefter lægger dem et tørt sted vinteren over, fx i et skur, din carport eller 
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VEDLIGEHOLDELSE AF PLINTHIT PARASOLFOD

L-vinklerne skal 
være parallelle med 
parasolstokken for 
at opnå optimal 
stabilitet

Parasolfoden må 
ikke placeres på 
ujævne overflader

Klem ikke den øver-
ste og nederste del 
af ringen sammen, 
når du presser den 
ned – så låser rin-
gen ikke korrekt
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