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TILLYKKE MED DIN ILLUSION STOOL.

Primær funktion: skammel 
Ekstra funktioner: side- og senge- og sofabord, opbevaring og udstilling
Dimensioner: H 450 mm, L 400mm, B 340mm
Materialer: PP/PTEG og ubehandlet eg / sort bejdset
Vægt: 2.95kg

DESIGN 

Illusion stool er designet som skammel, men du kan også bruge den som senge- side- eller 
sofabord, som et lille udstillingsvindue til planter, eller hvad du finder sjovt at vise frem. 

MONTERING

Illusion består af tre elementer.

En krop i plast
Et sæde i træ 
Tre dyvler i træ, til at samle skamlen.

Læg kroppen på pappet eller et blødt underlag, så den ikke får ridser mens du samler.

Først skal du fjerne den tynde beskyttelse på begge sider af plast-kroppen. Der sidder et hvidt 
lag på den ene side, og et gennemsigtigt lag af film på den anden side. 
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SE BILLEDSERIE PÅ SIDSTE SIDE. 

Hav de tre dyvler klar i nærheden eller i hånden. 

1. Tage plastkroppen i toppen med to hænder som vist på billede 1.  De tre slidser skal være 
på din venstre side som vist på billedet.

Bøj enderne mod hinanden, som vist på billede 2, og før de tre slidser ind i hvert af de tre 
firkantede huller, som vist på billede 3.

Hold skamlen sammen mellem benene, som vist på billede 4.

2. Før den første dyvel gennem det første hul, som vist på billede 5. 
Fortsæt med at holde skamlen mellem benene, meden du gentager med en dyvel i hver af de 
næste to huller.
Du kan benytte vedlagte elastikker for ekstra sikring af dyvler. 

3. Under sædet er der en indre form, som passer ned i plastkroppen. Tag nu sædet, og læg 
sædet ovenpå plastkroppen som vist på billede 6.

Skamlen er nu samlet og klar til brug. Du kan adskille skamlen igen på samme måde, som du 
samlede den.

Skamlens top og bund form er den samme, og du kan sætte sædet i bunden i stedet, så skam-
len kan bruges på en anden måde.

Bortskaf beskyttelseslag og indpakning, så børn ikke får fat i det.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte kundeservice via mail info@byjochimsen.com
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SIKKERHED

Belastning og anvendelse.

Illusion stool er testet som siddemøbel til privat brug, herunder brug for en person, der vejer 
op til 110 kg.

Kroppen på stolen er skabt til let at samle og skille ad uden andet redskab end de 3 dyvler. 
Sædet er ikke fastgjort, og kan tages af uden værktøj. Du kan derfor let gemme skamlen væk, 
når du ikke skal bruge den. 

Sædet falder af, hvis skamlen vælter. Brug ikke skamlen som arbejdsredskab, til at stå på, til 
små børn, som sidder uroligt, eller til legeredskab for børn. 

De små dyvler er lette at pille ud, og kommer til at sidde mere løst ved forskellig mængde 
fugt i et rum. Tjek skamlen regelmæssigt, og brug for en sikkerheds skyld fx. en lille elastik 
eller gummiring på hver side af dyvlen, så den sidder mere fast, hvis du har små børn (de er 
vedlagt pakken). 

Brug ikke Illusion stool i nærheden af stærk varme eller åben ild.  

BEHANDLING

Illusion stool kommer i to forskellige versioner, natureg og sort bedjset. 

Illusion stool i natureg er ubehandlet. 
Sædet af træ får en naturlig patina, når træet står råt. Tør sædet af med en tør klud. Du kan 
bruge sæbebehandling, olie eller anden behandling for at beskytte og lukke træets åre, hvis 
du foretrækker det. 
Sæt ikke våde ting på det ubehandlede træ. 
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Illusion stool i sort, hvor sæde og dyvler er sortbejdset og efterlakeret.
Da den sorte Illusion stool er behandlet, er den derfor også mere hårdfør. Denne må gerne 
tørres af med våd klud. 

Brug ikke ætsende rengøringsmidler til kroppen af plast. Brug i stedet vand i en opvredet klud, 
og tør efter med et rent, tørt viskestykke. 

Pas på din Illusion stool. 

Ved forkert eller hårdhændet brug, kan plastmaterialet få ridser fx af andre skarpe genstande, 
og der opstå brud. Der ydes ikke garanti ved sådan behandling. 

Illusion Stool er testet som siddemøbel til privat brug efter DS/EN 12.520: 2015.  Du kan 
finde mere om standarden på ds.dk. 
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-en-125202015 

Eller se linket; 
https://cdn.shopify.com/s/fi les/1/1695/8321/files/736497-1_Illusion_Stool_
EN_12520_UK.pdf?10036667996316007399 
på www.byjochimsen.com, under produktinfo for testresultatet; ’Strength and durability re-
port.’

ByJochimsen Ivs
CO: Wildskab-Innovatorium
Birk centerpark 40, 2. floor

7400 Herning
Danmark

CVR nummer: 37876712

Side 4 af 5
Byjochimsen Ivs - CVR: 37876712 - Wildskab - Birk centerpark 40 - 7400 Herning - T: +45 28 97 85 46 - M: info@byjochimsen.com - H: www.byjochimsen.com



Side 5 af 5
Byjochimsen Ivs - CVR: 37876712 - Wildskab - Birk centerpark 40 - 7400 Herning - T: +45 28 97 85 46 - M: info@byjochimsen.com - H: www.byjochimsen.com


