
Metall
Rengör med en fuktad trasa i kombination med pH-neutralt 
rengöringsmedel. Vid svårare fläckar kan en fuktad trasa i kombination 
med ren alkohol användas.

Alla material har sina egna, unika egenskaper. Med korrekt vård och omsorg håller möblerna längre och får 
ett högre andrahandsvärde.

—

Linoleum

Använd tvålbaserade rengöringsmedel för att behålla den naturligt 
matta ytan.

OBS! Undvik hett vatten, starkt alkaliska rengöringsmedel eller starka 
rengöringsmedel.

Laminat

Torka ytan med fuktig trasa och pH-neutralt rengöringsmedel. Eftertorka 

alltid.

OBS! Undvik användning av starkare rengöringsmedel på laminatytor 
med kanter i lackat material, faner, trä eller annat mottagligt material.

Plast

Torka av med en lätt fuktad trasa alt. med smuts- och fettlösande 
rengöringsprodukter avsedda för plast.

Läder

Dammsug med mjukt munstycke. Använd vattenlösliga läderprodukter 
vid behandling av lädret för en längre livslängd.

Placera inte lädret i direkt solljus eller i närheten av en värmekälla då det 
orsakar uttorkning och krympning av lädret.

Lackerade/Fanerade Ytor

Torka av med trasa fuktad i varmt vatten. Eftertorka alltid.

Undvik användning av rengöringsmedel och kemikalier.

Textil
Dammsug med textilmunstycke regelbundet för reducerat slitage 
orsakat av smuts och damm.

Följ skötselråd enligt respektive tillverkares instruktioner.

Klädmaterial som utsätts för direkt solljus eller placering för nära en 
värmekälla kan resultera i att färgen bleknar och en försämrad kvalitet 

på textilfibrer. 

El & Elektronik

• Håll alltid alla elektriska komponenter torra. Vid tillfälle att elektroniken utsätts för väta, dra genast ur kontakten och torka sedan upp.

• Undvik att utsätta sladdar för påfrestning i form av klämning.

• Vid rengöring, använd en lätt fuktad trasa till att torka upp damm och smuts. OBS! Torka aldrig direkt       i ett el-uttag.

• För reparation och installation av elektronik, kontakta alltid behörig personal.

• Modifikation av elektronik sker på egen risk.

Allmänna råd

• Tänk på att alla möbler påverkas av solljus. Även material med god ljusbeständighet kan blekna.    Försök därför att skydda din möbel mot 

direkt solljus.

• Undvik att utsätta ytor för varma föremål, vätskor och smuts.

• Kontrollera med jämna mellanrum att alla skruvar och monteringsbeslag är åtdragna.

• Använd aldrig slipande rengöringsmedel på lackerade ytor, metall, linoleum, laminat eller plast då det kan resultera i en repad yta.

Skötsel & Hantering


