Ditt møbel
trenger pleie

Gratulerer med ditt nye møbel!
Før du tar møbelet i bruk, vennligst
les denne guiden. Den forteller det
du trenger å vite for å få størst
mulig glede av ditt nye kjøp.
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Gode råd
Gjennom årene kan du gjøre flere ting som kan forlenge møbelets levetid.
•

Rist puter med løst fyll (dun/fjær) med jevne mellomrom.

•

Bytt/roter putene jevnlig for å forebygge ujevn slitasje på møbelet. Det
er også en god idé og bytte litt på godplassen slik at slitasjen blir mer
jevn.

•

Unngå at møbelet står i direkte sollys og/eller nærme sterk varme slik at
tekstilet ikke falmer og tørker ut.

•

Unngå husdyr i møbelet, da fett, skitt og klør kan gjøre skade.

•

Vær obs på egne klær. Klær med mye fargestoff kan smitte over, og
glidelåser og knapper kan lage hull eller skraper i tekstilet.

•

Sitt kun på de delene av møbelet som er laget for det og ikke på armlene
eller rygg for eksempel.

•

Bruk ikke møbelet til flere personer enn det det er designet for. Maks
sittevekt pr sete er 120 kg. Utsett heller ikke møbelet for massiv
belastning ved for eksempel å hoppe i det.

•

Ved flytting av møbelet, løft det og ikke dra det over gulvet. Dette kan
skade både møbelet og gulvet. Vi anbefaler også å bruke møbelknotter.

En sikker ankomst
På sin vei fra fabrikken til ditt hjem har ditt møbel blitt godt pakket inn slik
at det er best mulig beskyttet. Når innpakningen er fjernet anbefaler vi at du
rister og banker putene slik at de får deres rette form. Hvis emballasjen har
laget trykkmerker på ditt nye møbel, vil dette normalt forsvinne kort tid
etter at det er pakket ut. Du kan fremskynde prosessen ved å forsiktig børste
tekstilet med en myk børste, eller en lett fuktet lofri klut.

Tekstiler og
egenskaper
Alle våre tekstiler er sertifisert etter de høyeste EU-standarder. Det betyr at
de er fri for helseskadelig kjemi. De oppfyller krav for høy bruksintensitet i
private hjem og er testet for blant annet pilling, farge- og lysekthet samt
rive og slitestyrke.
Ethvert møbel har en rekke egenskaper som avgjør utseende og komfort
som kan variere fra modell til modell. Disse er viktige å kjenne til slik at du
vet hva du kan forvente.
Lysekthet
Alle møbeltrekk bør beskyttes mot direkte sollys. Uansett hvor høy
lysekthet et trekk har bør det ikke stå direkte i solen.
Holdbarhet
Når du skal vurdere kvalitet og holdbarhet av møbeltekstil, kan du blant
annet orientere deg etter Martindale, som beskriver slitestyrken på
møbelstoffet. Tekstilets slitestyrke måles maskinelt ved at flere stoffprøver
gnis mot et standard slitestoff frem til det ryker tråder. Til sofa i private
hjem anbefalers et minimum på mellom 20 000 og 25 000 Martindale.
Alle våre møbler oppnår minimum 25 000 Martindale og oppfyller dermed
kravene for hardbruksstoff.

Tekstiler og egenskaper
Pilling
Noen ganger kan møbelstoff, akkurat som klær, bli nuppete. Dette skjer når
tekstilfibre trekkes ut og danner små fiberkuler. På fagspråk kalles dette pilling og kan
oppstå på grunn av flere ting. Noen tekstiler har et overskudd av løse fibre som
resulterer i pilling. Pilling kan også forekomme ved at fremmede fibre fra tøy, tepper
og støv setter seg fast. Dette kan gi møbelstoffet brukt utseende men har ikke noe å
gjøre med kvaliteten av møbelet.
Har pilling først oppstått, kan dette enkelt fjernes med nuppefjerner.
Minimer pilling
Ved god forebyggende behandling kan man minimerer graden av pilling. Her spiller
luftfuktighet, statisk elektrisitet og støvsuging en stor rolle.
Tenk over temperaturen
Alle nye tekstiler er tilsatt fuktighet i form av fett, voks eller fuktighetsbevarende
stoffer. Disse vil tørke ut og gradvis forsvinne over tid. Når tekstilfibrene mister fett og
fuktighet blir de statiske og vil trekke til seg støv og smuss. Fenomenet oppstår
spesielt om vinteren når varmen blir skrudd opp og luften blir tørrere. Derfor
anbefaler vi at du holder en stabil temperatur på 20 til 22 grader i hjemmet i
vintermånedene.
Støvsug ofte, men forsiktig
Friksjon ved for hard støvsuging kan også øke risiko for pilling. Derfor er det viktig å
støvsuge med lav sugeevne og myk børste.

Tekstiler og
egenskaper
Rynker/folder
Når du tar i bruk ditt nye møbel kan det ikke unngås at det kommer
rynker/folder i møbeltrekket. Men ved å glatte ut stoffet, vende puter, og
hvis det er mulig, bytte rundt på dem jevnlig, blir slitasjen jevn og en kan
minimere omfanget. Det er også en god ide å skifte sitteplass i møbelet for å
jevne ut slitasjen.
Fargeforskjeller
Når fibre på velur trykkes ned og lyset faller inn fra forskjellige vinkler, kan
fargen variere. Dette er en av de egenskapene som gjør velur spesiell og er
ikke en feil i kvaliteten. Fibrene kan enkelt børstes på plass igjen.

Farger og mønster
Hvis møbelet er trukket med stripet eller mønstret stoff, ser ikke mønsteret
alltid likt ut på alle flater. Man kan også oppleve små fargeforskjeller fra
møbel til møbel, selv om det er den samme modellen da designet av stoffet
også kan gi fargeforskjell.

Komfort
Våre polstrede møbler er alle bygget på en ramme av tre. De fleste har også
med fjærer av varierende typer. Dette gir både god holdbarhet og komfort. Av
tekniske grunner kan plassering av fjærer variere fra modell til modell. Det
betyr også at sittekomforten varierer fra modul til modul. Også putefyll, tekstil,
modultype og modul/modell/setestørrelse påvirker komforten.
Putefyll
Vi bruker forskjellige typer skum i alle våre polstrede møbler. I løpet av de
første månedenes bruk er det normalt at skummet blir litt mykere.
Da skumprodusenter kun kan garantere en bestemt fasthet med pluss/minus
10% kan det være en smule forskjell fra pute til pute.
Avhengig av bruk, vil skummet før eller siden også bli mindre fast og man kan
opplever at tekstilet rynker. Da både rynker og forskjeller i skummet er
uunngåelig for alle møbler, anses det ikke som en gyldig reklamasjonsgrunn.
Dunfyll
For å bedre komforten er det viktig å banke putene før og etter bruk slik at
fyllet fordeler seg så jevnt som mulig.

Komfort
Forskjeller i sittekomfort
Når det lages møbler bestående av forskjellige elementer, for eksempel
hjørnesofa eller sofa med sjeselong, kan konstruksjonene være annerledes
enn eksempelvis en treseter sofa. Sittekomfort kan derfor være forskjellig fra
et sted til et annet i sofaen, og dette anses ikke som gyldig
reklamasjonsgrunn.

Tekstil
Valg av tekstil kan også påvirke sittekomforten. Når et møbel tas i bruk er
trekket forholdvis stramt og hardt. Avhengig av elastisiteten i tekstilet vil det
bli mer fleksibelt etter bruk. Dette er med på å gjøre møbelet mykere og mer
behagelig men det kan også medføre rynker.
Omfanget av rynker varierer etter materialtype (stoff eller lær). Lærtype og
setebredde har også noe å si. Jo mykere putefyll og jo større pute, desto
større er tendensen til rynker og folder. Disse er dog naturlige og er ikke
grunnet kvalitetsfeil på møbelet.
Rynker og folder kommer oftest innen første bruksmåned, avhengig av hvor
mye møbelet blir brukt og hvor elastisk tekstilet er. Deretter vil stoffet kun
utvide seg i mindre grad. Når det evt. gjør så, kan man glatte
overskuddstekstil ut med hånden slik at det igjen fordeles jevnt rundt puten.

Pleie av polstrede møbler
Ditt møbels pleiebehov avhenger av hvor mye du bruker det. Som med alt, skal man jevnlig
pleie det man bruker daglig. Det gjelder også et møbel. Derfor anbefaler vi at du gjør dine
møbler rent regelmessig slik at du får mest mulig glede av dem.

Vedlikehold
Alle typer polstrede møbler har godt av vedlikehold. Det betyr at du bør støvsuge dine
møbler en gang i uken slik at støv og smuss ikke setter seg fast. Vi anbefaler også at du av
og til tørker stoffet over med en fuktig, lofri klut slik at fibrene forbli elastiske og stoffet
holder seg flott lengre. Der er dessuten viktig at du fjerner flekker og smuss så fort som
mulig. Deler av møblene, spesielt armlener og nakkestøtter som jevnlig er i kontakt med
hud og hår, er spesielt viktig å rengjøre ofte. Vi anbefaler bruk av Guardian skumrens til
periodisk rengjøring.

Impregnering
Vi anbefaler å impregnere polstrede møbler med tekstilimpregnering.
Skulle du være uheldig å søle på møbelet vil du nemlig i så fall ha litt bedre tid på å finne
frem en klut! (Forutsatt at impregneringen er riktig og tilstrekkelig påført).

Pleie av lærmøbler
Med et lærmøbel er du blitt eier av ett fantastisk naturprodukt. Lær har
karakter, et flott utseende og er både slitesterkt, stilfullt og enkelt å
vedlikeholde. Da lær er et naturprodukt kan man oppleve
strukturforskjeller på selv de fineste huder der alle har hver sine
karakteristika. Det kan være insektbitt, rifter, forskjellig strukturer og
elastisitet avhengige av hvilken del av huden som brukes. Slike
uregelmessigheter er ikke feil men kjennetegn for ekte lær.
Rynker/Folder
Når du tar ditt nye lærmøbel i bruk er læret forholdsvis stramt. Men i takt
med at du bruker møbelet vil læret utvide seg og det kan oppstå
rynker/folder. Det skjer typisk innen første bruksmåned, selvfølgelig
avhengig av hvor mye møbelet er i bruk. Deretter vil læret kun utvide seg i
mindre grad. Disse rynkene/foldene er naturlige og er ikke en feil i
kvaliteten av ditt møbel.
Pleie av lær
Støvsug med en myk børste. Er læret fremdeles skittent kan man tørke over
med en fuktig men godt vridd opp klut. Hjelper ikke dette kan også lærrens
brukes, men bruk kun sertifiserte produkter og følg bruksanvisning.
Alle lærmøbler bør unngå direkte sollys og sterk varme. Plasser derfor
møblene i god avstand fra varmekilder og direkte sollys da dette kan falme
og uttørke møblene. Tørr luft som ofte kommer når en skrur opp varmen i
et hus, sliter også på læret. Derfor er det en god ide med stabil temperatur
på 20-22 grader i vinter halvåret.

Pleie av utemøbler
Noen materialer krever mindre vedlikehold enn andre, likevel trenger alle
hagemøbler litt ekstra vedlikehold og kjærlighet i blant.

Metall
Lakkert stål vil i utgangspunktet holde seg pent fordi overflatebehandlingen
gjør at stålet ikke blir skadet. Men oppstår det slitasje på
overflatebehandlingen vil stålen kunne ta skade.
Rustfritt stål og aluminium kan korrodere når det blir utsatt for sur nedbør
og saltvann. De tre ulike materialene bør behandles med
vedlikeholdsmiddel. Utemøblene av metall skal vaskes jevnlig med
rengjøringsmiddel. Bruk en myk børste eller svamp og skyll godt av med
vann.
Tremøbler

Ingenting er så fint som klassiske hagemøbler i tre, men her kreves nok
mest vedlikehold for å holde møblene fine.
Utemøbler av tre "lever" fortsatt, og med ytre påvirkning fra sol, vær og
vind vil treet påvirkes. Det kan utvide seg og trekke seg sammen.
Svertesopp som gir treet en grå/svart overflate er også veldig vanlig i vårt
norske klima. Rengjør derfor møbelet ofte for å unngå sprekker, mugg, sopp
og råte. Dekk gjerne til tremøblene med et møbeltrekk når de ikke er i bruk,
og ikke la dem stå på fuktig grunn over lengre tid. Oljede tremøbler
vedlikeholdes ved å jevnlig rengjøre dem, pusse dem og påføre treolje.

Pleie av utemøbler
Kunsttre
Kunsttre er laget av et syntetisk materiale som har behov for vedlikehold. Det kalles ofte
Aintwood, Nonwood, Polywood eller lignende. Vask jevnlig med mildt rengjøringsmiddel.
Bruk en myk børste eller svamp og skyll godt av med vann, ikke bruk høytrykksspyler. For å
hindre at fett og smuss setter seg fast i bordplaten anbefaler vi jevnlig behandling med
bivoks. Vi anbefaler å ikke sette glass eller andre gjenstander som reflekterer varme fra
sollys direkte på bordplaten. Dette for å unngå brennmerker i kunsttreet, og gjelder
spesielt når bordet ikke er i bruk.
Kunstrotting

Kunstrotting er møbler som er flettet med et syntetisk materiale. Vi tilbyr kun kunstrotting
av høy kvalitet som tåler norsk klima. Kunstrotting vaskes jevnlig med mildt
rengjøringsmiddel. Bruk en myk børste eller svamp og skyll godt av med vann, uten å
bruke høytrykksspyler. Tilfør gjerne impregnering beregnet for materialet. Ikke bruk
møblene utendørs i vinterhalvåret da kunstfletten kan bli sprø.
Betong
Granitt, fliser og betong kan ha porer hvor smuss og flekker kan feste seg. Materialene må
derfor rengjøres jevnlig og beskyttes med impregnering som fyller porene slik at overflaten
blir lettere å holde ren.
Møblene skal oppbevares tørt gjennom vinteren.

Lykke til med ditt
nye møbel!

