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Tack för ditt val av Ronneby Bruks 
julgransfot! 
 

 
Kontrollera att julgransfoten inte har skadats så att den läcker innan den 
tas i bruk. Ställ den fylld med vatten på diskbänken, med en gammal 
tidning under, och låt den stå över natten. Läcker den så kommer detta 
att synas på tidningen dagen efter, och skall då bytas mot en ny där den 
köptes. 
 
Tack vare att julgransfoten har 3 "fötter" så cirkulerar luft under den 
hela tiden vilket motverkar att det blir fuktigt mot golvet. För att 
ytterligare skona golvet om det är ett känsligt trägolv, rekommenderar vi 
att man sätter en VIT självhäftande möbeltass under varje "fot". 
 
Julgransfoten har invändigt en spets i centrum som hjälper till att 
centrera julgranen, och kunna justera den så att den står rakt. 
Gör ett hål i "snittsidan" under granen och placera hålet över spetsen. Då 
är det lätt att reglera granen med skruvarna för att få granen rakt 
fastspänd. Granen står då inte heller på botten av behållaren, och kan 
lättare suga upp vatten. 
 
Är du ensam när foten skall monteras kan du låta granen ligga ner medan 
du drar fast skruvarna. 
 
Vid påfyllning av vatten i fotens behållare skall man inte fylla över 
skruvarna, för att undvika rost och sämre funktion i skruvarna. 
 
Skulle du spilla genom att hälla i för mycket vatten klarar julgransfotens 
kant en del vatten så du slipper vatten på golvet. 
 
Lycka till med din nya julgransfot från Ronneby Bruk. 
 
GOD JUL! 
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Thank you for choosing the Ronneby Bruk 
Christmas tree stand! 
 

 
First check that the stand is not leaking from any pores or ”invisible” 
cracks before taking it into use. Fill it with water and leave it over night 
on an old newspaper placed on a surface that will not be ruined by water. 
If the paper is wet in the morning the stand should be returned to the 
shop and replaced with a new stand. 
  
Thanks to the 3 "feet" under the stand, air will cirkulate between the 
stand and the flor, thus avoiding damp from the cold water. If the floor is 
very sensitive for scratches we recommend to place some protections 
under each foot, like the ones used under furniture legs. Please use the 
white kinds to avoid discolouring the floor. 
  
The stand has a ”tip” in the bottom of the container. Make a hole in the 
center of the tree trunk, place it on the tip to make it easy adjusting the 
tree to stand straight with the three screws. The tree will also suck water 
easier when it’s not too tight to the bottom of the stand container.  
 
Do not fill water above the screw holes, to avoid rust in the screw holes 
and damaged threadings in the holes. 
  
 
Good luck with your new Christmas tree stand from Ronneby Bruk. 
 
MERRY CHRISTMAS! 
 


