
Vi gratulerar till din Tipi eldstad! 

Tipi är en vackert formgiven eldstad och vi gratulerar dig till ett 

mycket bra köp som kommer att ge dig glädje i många år. 

 

Så här monterar du din eldstad: 

1. Börja med att fästa skruvarna för hand, utan verktyg. När alla skruvar är på plats använd insexnyckeln och dra 

åt dem.  

2. Ta de två bakstyckena (pos 2 och 7). Bakstycke 7 ska placeras på insidan av vinkeln på bakstycke 2. 

3. När bakstyckena sitter ihop fortsätt med eldplåten (pos 3). Först monteras stödvinklarna (4) på vänster sida. 

4. Lägg därefter på eldplåten på vinklarna och skruvar fast skruvarna genom plåten från höger sida. 

5. Framstycke (6) träs på uppifrån så att den omsluter sidoplåtarna. 

6. Avsluta monteringen med att dra åt skruvarna och trä på gummifötterna som skyddar underlaget. 

 



 

För att få snyggast möjliga rostiga yta: 

Tipi är tillverkad av cortenplåt som är underhållsfritt och passar särskilt bra för utomhusbruk. Det behöver aldrig täckas 

och skyddas för väder och vind. För att få din Tipi så snygg som möjligt följ gärna tipsen nedan.  

 

Tips 1. Rengör från fett och smuts 

Rengör Tipins yta från fett och smuts. 

För att få en jämn och fin oxiderad yta så rengör Tipins utsida genom att antingen torka med trasor eller papper tills du 

inte längre får smutsiga trasor. 

Alternativt tvättar du den som du tvättar bilen. Använd avfettningsmedel och bilshampo (dock inte med vax). 

Oavsett metod så handlar det om att få bort det skyddande smutsen så att Tipin rostar jämt över hela ytan. 

 

Tips 2. Kickstarta rostprocessen genom att spruta saltvatten 

Om ni inte vill vänta på att väder och vind skall göra er Tipi rostbrun: 

Blanda salt och vatten i ett kärl eller blomspruta, ca en matsked salt och 5 dl vatten. Spruta eller pensla saltvattnet 

utvändigt på Tipin och låt den sedan stå över natten. 

Nästa dag är Tipin alldeles ljusbrun av rost. Ta vattenslangen och blöt ner det rostiga. Därefter borstar du ytan med en 

grov svamp och sköljer en gång till. Ytan har nu fått en bra start. 

OBS! Gör detta endast en (1) gång. 

 

Viktigt vid eldning 

• Lämna aldrig eld utan tillsyn. Vid avslutad eldning ska elden vara släckt. 

• Placera inte eldstaden nära brännbara föremål. 

• Om ni placerar eldstaden på trädäck, gräsmatta eller annat brännbart material använd ett eldstadsplan av plåt eller 

sten under eldstaden för att minimera risken att elden sprider sig. Eldstadsplanet ska täcka under samt en bit framför 

eldstaden så att ni känner er trygga med att elda i eldstaden. 

• Tänk på att eldstaden blir varm vid eldning. Vid beröring kan brännskador uppstå. 

 

Lycka till och njut av din Tipi! 
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