226 Fogra47 TAC255, PSO Uncoated (ISO12647) ECI

Skinn, 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 nya möbel från starkt solljus. Textilier,
trä, läder och fårskinn påverkas negativt
av att stå i direkt solljus. 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. Om det inte hjälper kan
du ta kontakt med din återförsäljare för
rådgivning. Sug upp eventuell vätska med
hushållspapper och kontakta 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 lös-

SWEDESE-orig-mobeltrycksak-skotselrad.indd 1-4

ning av såpa och vatten. Sug upp överflödig vätska med torr trasa efter behandling.

Följ dessa och sträck klädseln i vått tillstånd.
Var extra noga med sömmarna.

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.

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.

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.

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 linolja 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.
Lackade trämöbler Våra möbler är lackade två gånger. Först grundas möbeln med
en vattenbaserad lack. Därefter läggs en
topplack som ger en mer slitstark och tålig
yta. En lackerad träyta är känslig för värme
och fukt. Använd gärna underlägg till
muggar och tallrikar – och självklart till
kastruller. Vid regelbunden skötsel torkas
möbeln med fuktig trasa och eventuellt

något milt rengöringsmedel. Torka sedan
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.

Hide, leather and wood are natural
materials. The colour samples in shops
are a guide to the choice of colours.
Remember that a particular nuance and
structure on the completed furniture item
can differ from the sample.

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

Wherever possible, it is advisable to protect your new furniture from strong sunlight. Textiles, wood, leather and sheepskin
are all affected negatively by being in
direct sunlight. You should also keep your
furniture dust-free. Dust particles that are
not removed can act like sandpaper and
cause friction damage and unnecessary
wear and tear. Note that scratches show
up more clearly on dark and shiny surfaces
than on light, matt surfaces.

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.

Below are recommendations although
unfortunately we can not guarantee the
result one hundred percent. If you are
thinking of using detergents, you should
initially check in a concealed area that
the detergent does not leave scratches
or marks.
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Upholstered furniture Vacuum the furniture regularly. Stains on the furniture
should be treated immediately. Use kitchen
paper or something similar to soak up any
possible liquid.
Non-removable textile coverings First
try to remove stains on furniture with a cloth
or sponge that has been lightly moistened
in warm water — if the furniture is not
covered in linen or linen straps. Dab carefully and avoid soaking the material. If this
does not help, contact your retailer for
advice. Use kitchen paper to soak up any
possible liquid and contact your retailer
for advice.
Webbing Swedese uses several different
types of webbing. For cotton and synthetic
webbing, see the advice on permanent
covering above.
Linen webbing Vacuum or brush the
furniture regularly. Furniture covered with
linen or linen straps is sensitive to water
and other liquids — permanent stains can
occur. If stains arise on the linen webbing,
contact your retailer for more advice.
Felt framework Form felt or couching felt,
that forms the framework of, for example,
Glove, is cleaned either by vacuuming the
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surface or by washing with a cloth, lightly
moistened in a solution of soap and water.
Soak up the superfluous liquid with a dry
cloth after treatment.
Leather Never place leather furniture
nearer than 30 cm from a radiator, nor in
direct sunlight. Vacuum often with a soft
brush and clean exposed areas when necessary, such as armrests and headrests.
Water-dissolvable stains should be dabbed
gently and removed with household paper.
The best way to remove other stains is with
special leather cleanser. The furniture
should be impregnated a couple of times
per year with an impregnating agent —
especially if you have cleaned the leather.
You can buy an impregnating agent from
your retailer.
Sheepskin Vacuum your sheepskin
weekly. Stains are removed by carefully
dabbing with a moist cloth. Use a mild
liquid washing detergent, such as wool
shampoo, if necessary. Dab afterwards
with clean, warm water. Note that the
sheepskin on Lamino/Laminett should not
be soaked — the water could then dissolve
the glue that attaches the sheepskin to the
linen weave and the fabric can get stained.
A cleaned easy chair should dry in room
temperature and not be used while drying.

Removable covering There are washing
instructions sewn into all our removable
coverings. Follow these and stretch the
covering whilst wet. Be particularly careful
with the seams.
Wood furniture All our wood furniture,
veneered and solid, is sensitive to liquid.
Those furniture items that are oiled are
particularly sensitive — the wood fibre can
buckle on contact with water and the surface then feels rough.
Oil-treated wood furniture For regular
care: first wipe with a damp cloth and then
with a dry cloth. Do not use abrasive cleansers. Once or twice a year or if scratches
or nicks appear, the furniture should be
oiled with linseed oil and sandpapered
with fine sandpaper (no. 240) lengthwise,
along the wood. After a short while, the
surplus oil is wiped off. Then polish with a
cotton cloth that does not leave particles.
Let the furniture dry for at least 1–2 days.
Remember that cloths soaked in linseed
oil can easily self-ignite.
Varnished wood furniture Our furniture
is varnished twice. The first time the furniture is primed with a water-based varnish.
Then a top varnish is applied that provides
a more hard-wearing and durable surface.

Skötselråd
Take care

A varnished wood surface is sensitive to
heat and damp, so use a stand for mugs,
plates and naturally saucepans. For regular
care, wipe the furniture with a damp cloth
and possibly a mild cleansing agent. Then
dry properly with a dry cloth. Do not use
scouring powders or other cleansers that
contain abrasives, as they can scratch the
surface. Nor should you use cleansing
agents that contain ammonia.
Laminated surfaces For regular care,
wipe the surface with a damp cloth. Then
clean the surface with a clean, dry cloth.
Water used in conjunction with a so-called
all-purpose cleanser dissolves most stains.
If there is a good deal of dirt, then use
a window cleanser. Scratches can also
appear on laminated surfaces. So use
some type of stand for mugs, plant pots
and similar items.
Glass surfaces Glass sheets in our tables
are of toughened glass. The sheets are
impact resistant. If however this breaks,
the entire glass part breaks up into small
pieces — which reduce the risk of personal
injury. Clean the glass tabletop with window-cleanser.
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