
Hej med dig,  
jeg hedder Altinii

VEJLEDNING

JUSTERBAR HØJDE   
Du sikrer, at din opbevaringsboks ikke står og vipper ved at justere 
højden på boksens fødder. Placer boksen der, hvor du ønsker, den 
skal stå. Åbn låget. Find det højeste punkt på boksens kant. 

Læg det vedlagte vaterpas på kanten, og juster benene ved at dreje 
den sorte fod. Dette gentager du på boksen øvrige sider – indtil alle 
fire sider er i vater. (Se billeder herunder). 

NEM VEDLIGEHOLDELSE  
Opbevaringsboksen kræver ikke meget vedligeholdelse. Du kan 
med fordel smøre hængslerne én gang om året med en syrefri olie. 
Husk, at lidt er godt. Smører du med for meget olie, risikerer du, at 
olien løber ned langs den udvendige beklædning – og det kan give 
løbespor. 

HVIS UHELDET ER UDE – HVAD GØR JEG? 
Opbevaringsboksen er lavet af kvalitetsmaterialer, der er skabt til at 
holde i mange år. Men skulle uheldet være ude og en del på boksen 
blive beskadiget, kan den udskiftes. Kontakt os, og vi hjælper dig 
med at løse problemet. 

PATINA – HVAD ER DET? 
Patina opstår, når vejr og vind påvirker et materiale. Din nye opbeva-
ringsboks fra Altinii er lavet af zink. Det naturlige materiale – blankt 
såvel som mat har et flot og unikt udtryk, der med årene vil få en 
flottere og flottere patina.

Kobber 
Ønsker du en blank overflade, skal du vedligeholde din opbevarings-
boks med et produkt, der er beregnet til pudsning af kobber. Ønsker 
du derimod en smuk, patineret overflade, skal du hverken polere eller 
behandle boksen. Patineringen sker, når boksen påvirkes af f.eks. 
varme, vand, salt og urenheder i luften. Patineringen sker gradvist og 
kan variere meget i farve – fra brun til sort/blålig. Patineringen sker 
sjældent ensartet over hele boksen. I stedet vil boksen ofte få et unikt, 
skjoldet udseende. Den irgrønne farve opnås først efter mange år. 

Forpatineret zink (Antra Zink & Quartz Zink) 
Opbevaringsbokse i forpatineret zink ændrer også farve og udseende 
over tid. Når overfladen korroderer, opstår der en naturlig patina, der 
forandrer boksens udtryk og farve. Det sker især, når boksen står i 
områder med høj luftforurening eller saltholdig luft, som eksempel-
vis ved vestkyster.

Blank zink 
Bokse i blank zink ændrer farve og udseende over tid. Boksen får 
en flot, naturlig patina i en smuk grå farve. Patineringen er meget 
afhængig af både atmosfære og miljø og kan derfor strække sig over 
flere år. Du kan opleve nuanceforskelle, pletter og striber på boksen. 
Det er en naturlig del af patineringsprocessen. 

RENGØRING – HVAD SKAL DU HUSKE? 
Vand er en del af opbevaringsboksens naturlige patineringsproces. 
Hvis din boks står under et udhæng eller en overdækket terrasse, 
kan boksen få en hvid overflade. Det skyldes, at boksen ikke bliver 
skyllet af regnvand. Du undgår dette ved selv at vaske boksen med 
lunkent vand og en stiv børste eller grydesvamp. Brug aldrig rengø-
ringsmidler. 

Vask jord og sand væk fra boksen med lunkent vand og en stiv børste 
eller grydesvamp. 

Kommer der rengøringsvæsker på boksen fra f.eks. rengøring af 
vinduer eller andet, er det vigtigt, at du straks vasker zinkoverfla-
den, da kemikalier i rengøringsvæsken kan sætte spor og misfarve 
zinkoverfladen.
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Tusind tak, fordi du har valgt mig til at passe på dine 
dyrebare ude-accessories. Dine hynder, puder og tæpper 
- børnenes udelegetøj og alt det, du har brug for ekstra 
opbevaringsplads til. Jeg er sikker på, vi bliver et godt 
par. 

Jeg elsker den danske sommer. Solrige timer på 
terrassen, hygge i haven og lune aftener ved grillen. 
Jeg kræver ikke meget. Bare en god plads i solen eller 
skyggen. Faktisk kan du stille mig, hvor du vil – jeg er 
nemlig bygget til det danske sommervejr og kan stå ude 
hele året.  

Jeg håber, at jeg får lov til at blive hos dig i mange år. 
Derfor anbefaler jeg, at du bruger 2 minutter på at læse 
denne vejledning. Så ved du, hvordan du passer bedst 
muligt på mig. 

Med venlig hilsen 

Altinii – Stilfulde opbevaringsbokse til din udeoase


