Skötselråd / Care instructions
Tyg

Fabric

Dammsugning räcker oftast vid
rengöring av tyg. Vid fläckar använd
ljummet vatten och torka försiktigt
(undvik att gnida för mycket på
materialet). Använd alltid vita trasor
för att undvika avfärgning. Vid svårare
fläckar använd ett pH-neutralt diskmedel eller ett tvättmedel lämpat för
just tyg. Hjälper inte detta kontakta
leverantören för vidare anvisning.

Vacuuming is usually sufficient to
clean the fabric. When stains use luke
warm water and gently wipe (do not
rub too much on the material). Always
use white cloths to avoid discoloration. For more stubborn stains,
use a pH neutral soap or a detergent
suitable for that particular fabric. If
this does not help contact the supplier for further instructions.

Konstläder

Artificial leather

Torka med en torr mjuk trasa för vanlig rengöring. Använd inte dammsugare, eftersom det kan repa ytan. Vid
fläckar torka eller gnugga försiktigt
med en fuktig trasa. Hjälper inte detta
kontakta leverantören för vidare
anvisning. Tänk på att alltid avsluta
med att torka möbeln med ljummet
vatten.

Wipe with a dry soft cloth for regular
cleaning. Do not use vacuum cleaners, this can scratch the surface.
When stains wipe or rub gently with
a damp cloth. If this does not help
contact the supplier for further
instructions. Remember to always
finish by wiping the furniture with luke
warm water.

Läder

Leather

Torka med en torr mjuk trasa för vanlig rengöring. Använd inte dammsugare, eftersom det kan repa ytan. Vid
fläckar torka eller gnugga försiktigt
med en fuktig trasa. Använd
inte kemiska ytbehandlingsmedel,
rengöringsmedel eller tvållösningar.
Hjälper inte detta kontakta leverantören för vidare anvisning. Tänk
på att inte placera möbeln för nära
någon värmekälla, lämna en luftspalt
på 2-3 decimeter och undvik placering i direkt solljus.

Wipe with a dry soft cloth for regular
cleaning. Do not use vacuum cleaners, this can scratch the surface.
When stains wipe or rub gently with
a damp cloth. Do not use chemical
coatings, cleaners or soap solutions.
This does not help contact the
supplier for further instructions.
Remember not to place the furniture
too near a heat source, leave a gap
of 2-3 inches and avoid placing it in
sunlight.
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Metall

Metal

Dammtorka försiktigt. Vid fläckar
använd ljummet vatten och ett milt
rengöringsmedel utan lösningsmedel
och slipmedel. Torka torrt med en
mjuk trasa.

Wipe gently. For stains, use luke
warm water and mild detergent without solvents and abrasives. Dry with a
soft cloth.

Pur (polyuretan)

Pur (polyurethane)

Dammtorka försiktigt. Vid fläckar
använd ljummet vatten och ett milt
rengöringsmedel utan lösningsmedel, alkohol och slipmedel. Torka torrt
med en mjuk trasa.

Wipe gently. For stains, use luke
warm water and mild detergent without solvents, alcohol or abrasives.
Dry with a soft cloth.

Filt

Felt

Dammsug försiktigt. Vid fläckar
använd ljummet vatten och torka
försiktigt (undvik att gnida på materialet). Hjälper inte detta kontakta
leverantören för vidare anvisning.

Vacuum or dust wipe gently. For
stains, use luke warm water and dry
gently (do not rub on the material). If
this does not help contact the supplier for further instructions.

Plast

Plastic

Dammtorka försiktigt. Vid fläckar
använd ljummet vatten och ett milt
rengöringsmedel utan lösningsmedel
och alkohol. Torka av all fukt. Tänk
på att inte använda rengöringsmedel
med slipmedel.

Wipe gently. For stains, use luke
warm water and mild detergent without solvents and alcohol. Wipe off
any moisture. Remember not to use
abrasive detergents.
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Laminat

Laminate

Dammtorka försiktigt med en mjuk,
torr trasa. Vid fläckar använd en mjuk
trasa med ammoniak (fönsterputs)
vilket gör att man slipper torkränder.
Tänk på att inte använda rengöringsmedel med slipmedel

Wipe gently with a soft, dry cloth. For
stains, use a soft cloth with ammonia
(window cleaner), which eliminates
the need for drying streaks. Remember not to use abrasive detergents.

Trä

Wood

Dammtorka försiktigt. Vid fläckar
använd ljummet vatten och ett milt
rengöringsmedel utan lösningsmedel
och slipmedel. Torka av all fukt. Tänk
på att trä är ett levande material så
ljus från belysning och solsken har
en viss inverkan på träytans färg och
ljushet. Därför kan trä ändras i färg
och ljushet.

Wipe gently. For stains, use luke
warm water and mild detergent without solvents and abrasives. Wipe off
any moisture. Remember that wood is
a living material, light from illumination
and sunshine have some impact on
the wood surface color and brightness. Therefore, wood can change in
color and brightness.
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