Skötselråd
Fårskinn, läder och trä är naturmaterial. De färgprover som finns i handeln är en riktlinje
för färgval. Tänk på att nyans och struktur på den färdiga möbeln kan avvika från prov.
I den mån det är möjligt ska man skydda sin möbel från starkt och direkt solljus, eftersom
både textilier, trä, läder och fårskinn påverkas negativt av det. Man bör också hålla sin
möbel fri från damm. Dammpartiklar som blir liggande kan fungera som ett sandpapper
och ge upphov till friktionsskador och onödigt slitage. Notera att på mörka och blanka ytor
kan repor synas tydligare än på ljusa och matta ytor.
Råden nedan är rekommendationer och vi kan tyvärr inte garantera resultatet till hundra
procent. Om du tänker använda rengöringsmedel så bör du först kontrollera på ett dolt
ställe att medlet inte gör repor eller fläckar.
Stoppmöbler

Dammsug möbeln regelbundet. Fläckar på möbler ska
behandlas omgående. Sug upp eventuell vätska med
hushållspapper eller motsvarande.

Fast klädsel textil

Fläckar på möbler ska man först försöka ta bort med en
trasa eller svamp som är lätt fuktad i ljummet vatten – om
möbeln inte är klädd i linnetyg eller linneband. Badda försiktigt och undvik att genomväta tyget. Sug upp eventuell
vätska med hushållspapper.
Om det inte hjälper kan du ta kontakt med din återförsäljare för rådgivning.
Sadelgjord
Swedese använder flera olika typer av sadelgjord. För sadelgjord av bomull och syntet se råd om fast klädsel ovan.

Sadelgjord av linne
Dammsug eller borsta möbeln regelbundet. Möbler
klädda med linnetyg eller linneband är känsliga för vatten
och annan vätska – bestående fläckar kan uppstå. Om du
får fläckar på linnegjord kan du kontakta din återförsäljare
för mer rådgivning.
Filtstomme
Formfilt, som bildar stommen i exempelvis Glove, rengörs
antingen genom att man dammsuger ytan eller tvättar
den med en trasa som är lätt fuktad i en lösning av såpa
och vatten. Sug upp överflödig vätska med torr trasa efter
behandling.

Läder

Placera aldrig en lädermöbel närmare än 30 cm från ett
värmeelement och inte heller i direkt solljus. Dammsug
ofta med mjuk borste och rengör vid behov utsatta ytor,
som armstöd och nackstöd.

Fläckar som är vattenlösliga baddas lätt och sugs upp
med hushållspapper. Andra fläckar tas lämpligast bort
med speciellt rengöringsmedel för läder. Ett par gånger
om året bör möbeln impregneras med impregneringsmedel – speciellt om du rengjort lädret. Impregneringsmedel finns att köpa hos din återförsäljare.

Fårskinn

Dammsug fårskinnet en gång per vecka. Fläckar tas bort
genom att man försiktigt baddar med en fuktig trasa.
Använd ett milt flytande tvättmedel, t ex ullschampo, om
det är nödvändigt. Badda därefter ytan med rent ljummet
vatten.

Observera att fårskinnet på Lamino/Laminett inte får
genomvätas – då kan vattnet lösa limmet som fäster
fårskinnet vid linneväven och väven kan få fläckar.
En rengjord fåtölj ska torka i rumstemperatur och inte
användas under tiden.

Avtagbar klädsel

I alla våra avtagbara klädslar finns tvättrådsetiketter
isydda. Följ dessa och sträck klädseln i vått tillstånd.
Var extra noga med sömmarna.

Trämöbler

Alla trämöbler, fanerade och massiva, är känsliga för
vätska. Speciellt känsliga är de möbler som är oljade
– träets fiber kan resa sig vid kontakt med vatten. Ytan
känns då sträv.

Lackade, laserade och betsade trämöbler
Våra möbler är ytbehandlade minst två gånger. Möblerna
grundas med en vattenbaserad lack. Därefter läggs en
topplack som ger en mer slitstark och tålig yta.

Oljebehandlade trämöbler
Vid regelbunden skötsel: torka först med fuktig trasa och
sedan torrt med torr trasa. Använd inte starka rengöringsmedel. 1–2 ggr per år (eller om repa eller hack uppkommit)
bör möbeln oljas in med linoljebaserad olja och slipas med
fint sandpapper (nr 240) i träets längdriktning. Efter en
liten stund torkas överflödig olja bort. Polera sedan torrt
med en bomullstrasa som inte luddar av sig. Låt möbeln
torka minst i 1–2 dygn. Tänk på att trasor som är indränkta
i linolja lätt kan självantända.

Träytor är känsliga för värme och fukt. Använd gärna underlägg till muggar, tallrikar och självklart till kastruller. Vid
regelbunden skötsel torkas möbeln med fuktig trasa och
eventuellt något milt rengöringsmedel. Torka sedan torrt
med en torr trasa. Använd inte skurpulver eller andra
medel som innehåller slipmedel, eftersom de kan repa
ytan. Använd inte heller rengöringsmedel som innehåller
ammoniak.

Ytor belagda
med laminat

Vid regelbunden skötsel torkas ytan av med fuktig trasa.
Därefter eftertorkas ytan med ren, torr trasa. Vatten
tillsammans med ett så kallat allrengöringsmedel löser de
flesta fläckar. Vid stark nedsmutsning kan fönsterputsmedel användas.

Glasytor

Glasskivorna i våra bord är av härdat glas. Skivan är
slagtålig. Om den trots detta går sönder spricker hela
glaskroppen i små bitar – vilket minskar personskaderisken. Rengör glasskivan med fönsterputs.

Repor kan uppkomma även på laminat. Använd därför
någon typ av underlägg till muggar, krukor och liknande.

