Städ- och underhållsinstruktioner för möbler
Cleaning- and maintenance instructions for furniture
Allmänt
En ren produkt håller längre. Genom att vårda och
underhålla din produkt förlänger du livslängden.

General instruction
A clean product lasts longer. If you care for your
furniture you can prolong the life of it.

Metalliska ytor med lack
Ytor våt- alt. torrtorkas. Använd ej vassa föremål
eller rengöringsverktyg. Undvik starka och frätande
rengöringsvätskor.

Metal surfaces with lacquer
Wet or dry wiping. Never use sharp object or
cleaning tools. Avoid strong and/or corroding
cleaners.

Metalliska ytor med krom
Ytor våt- alt. torrtorkas. För att uppnå glans skall ytor
torrtorkas efter rengöring. Fönsterputsmedel är
lämpliga för att uppnå hög finish. Hårt smutsade/
missfärgade kromytor putsas med kromglans.

Metal surfaces with chrome
Wet or dry wiping. To enhance shining always use a
dry cloth after cleaning. Window cleaners are often
suitable for high finish. Heavily stained or
miscoloured surfaces can be polished with chrome
cleaners.

Skivor/Trädetaljer med träytbeläggning, t.ex. faner
Torrtorkas lämpligast. Om nedsmutsningen kräver
våttorkning, var mycket noggrann med att eftertorka
med torr trasa. Varaktig fuktbeläggning på träytor
skapar sprickor och resningar i materialet. Undvik
rengöringsmedel som torkar ut materialet och
skapar sprickor. Använd aldrig rengöringsmedel eller
verktyg som innehåller slipmedel.
Tänk på att träytor är känsliga för slag och att
märken lätt uppstår vid omild behandling.
Skivor/Trädetaljer med plastbeläggning, t.ex. laminat
Ytor våt- alt. torrtorkas. Ställ inte varma föremål
direkt på laminatet. Varma föremål kan missfärga
laminatet eller påverka limningen mellan laminat
och träkärna. Använd aldrig rengöringsmedel eller
verktyg som innehåller slipmedel.
Skivor/Trädetaljer med lack eller bets
Ytor torrtorkas. Om nedsmutsningen kräver
våttorkning, var mycket noggrann med att eftertorka
med torr trasa. Varaktig fuktbeläggning skapar
sprickor och resningar i materialet. Använd aldrig
rengöringsmedel eller verktyg som innehåller
slipmedel. Tänk på att träytor är känsliga för slag och
att märken lätt uppstår vid omild behandling.
Klädselmaterial
Följ alltid tvätt och skötselinstruktioner från
materialleverantören. Tänk på att vissa material kan
krympa eller färga av sig. Vid ångtvättning ska
undersökas om klädsel sitter samman med
stoppning. Om så är fallet finns risk för bubblor om
tyget, men inte stoppmaterialet krymper.
Vi rekommenderar alltid klädselmaterial med en
kvalitetsnivå över 40000 Martindale.

Table tops/Wooden details with wooden surface, ex
veneer
Dry wiping. If necessary, use a wet cloth, but always
carefully eliminate all excessive water. Excessive
water can damage the wood. Avoid cleaners that
dry out the material. Never use cleaners or tools
with grinders.
Notice ! Wooden surfaces are sensitive to hits.
Marks can easily occur when mistreated.
Table tops/Wooden details with plastic surface, ex.
Laminate
Wet or dry wiping. Do not place warm object directly
on the laminate. Warm objects can miscolour the
laminate or affect the glue between laminate and
core material. Never use cleaners or tools with
grinders.
Table tops/Wooden details with lacquer or stain
Dry wiping. If necessary, use a wet cloth, but always
carefully eliminate all excessive water. Excessive
water can damage the wood. Avoid cleaners that
dry out the material. Never use cleaners or tools
with grinders.
Notice ! Wooden surfaces are sensitive to hits.
Marks can easily occur when mistreated.
Upholstery material
Always follow instructions for cleaning and
maintenance provided by the upholstery supplier.
Textile materials can shrink or miscolour. Always
check if textile material is glued with upholstery
before steam wash. If so, bubbles can occur if the
textile shrinks. We always recommend upholstery
materials excessive to 40000 Martindale.

