Skötselråd för möbler i tyg

TACK för att du valt att köpa din möbel hos oss! Vi hoppas att du kommer att trivas med
din möbel en lång tid framöver. Nedan delar vi med oss av våra erfarenheter och
kunskaper om hur du tar hand om din möbel på ett bra sätt.
Hälsningar Möbelmästarna

Uppackning och montering

Om emballaget är skadat när du tar emot din möbel, packa då upp paketet och kontrollera om det finns skador på
den. Gör detta innan personalen från butiken lämnar ditt hem, så att även de ser skadan. Montera aldrig möbeln
direkt mot golvet, utan använd till exempel en ren filt som underlag. På så sätt skyddar du din möbel mot repor. Var
extra rädd om hörn och kanter, som lätt skadas av stötar. Om något fattas vid leverans, vänd dig till butiken omgående. Använd inte möbeln under tiden, då alla möbelns delar är viktiga för att den ska fungera.

Var snäll mot din möbel!
Vädra och dammsug din möbel regelbundet. Använd mjuk borste. Dammsug alltid innan rengöring.
Solljus kan göra att färgerna bleks och att tygets fibrer blir svagare. Placera därför inte möbeln i direkt solljus.
Använd gärna persienner eller markiser för att skydda din möbel. Vita lakan är utmärkt att täcka möbeln med,
om du är borta en längre tid.
Alla typer av stoppning och textila material ändrar sig med tiden. Om möjligt, flytta sitt- och ryggdynorna så
att stoppningen kan mjukna mer jämnt över hela möbeln. Annars kan du sitta i hela möbeln och inte endast
på samma plats, så får du ett mer naturligt jämnt slitage. Puffa till lösa dynor och kuddar då och då, så att de
behåller sin snygga form. Släta ut tyget mot möbelns kanter. Naturligt är annars att de får rynkor och veck.
Tänk på att nya kläder kan torrfälla, till exempel nya jeans. Var också uppmärksam på att kläder kan ha dragkedjor och nitar som rispar.
Använd möbeltassar på möblerna för att skydda ditt golv. Använd inte möbeltassar som spikas fast.
För att behålla möbelns stabilitet, ska du då och då kontrollera att alla skruvar är ordentligt fastskruvade.
Hudens fetter och smuts som exempelvis matrester gör tygets fibrer svagare, ger fläckar och missfärgningar.
Var därför noga med att inte spilla mat, godis och snacks i möbeln. Även små mängder fett kan skada tyget
och dels ge fläckar, dels göra det mindre tåligt.
Bär soffan eller fåtöljen genom att lyfta i hela stommen, inte lyfta i till exempel endast armstödet. Detta kan
göra att tyget eller sömmar spricker.
Använd möbeln till det den är avsedd för. Som exempel är en soffa byggd för att sitta i, inte användas som
sovplats. Soffans armstöd är just ett armstöd och inte en sittplats. Samma sak gäller för alla möbler och tänker
du på detta har du glädje av din möbel längre.

Noppor

Tyget fiber gnuggas mot varandra när du använder din soffa. Då kan noppor uppstå. Noppor kan även uppkomma
genom att andra textilier fäller mycket fibrer mot sofftyget. Det kan till exempel vara en filt, eller ett par byxor. Nopporna kan du försiktigt ta bort med en noppmaskin.

”Sittrosor”

Sammet, plysch och möbeltyger med lugg, kan skifta nyans beroende på hur ljuset faller, eller att du sitter på soffan
och trycker ner tyget och klämmer ihop luggen. Detta är naturligt. Damm och smuts som kommit ner i tyget göra
att luggen fastnar på detta sätt. För att undvika sådana sittrosor bör du dammsuga luggen då och då. Använd ett
mjukt munstycke.

Behandling och rengöring

Dammsug din tygmöbel vid behov, med en mjuk borste, eftersom damm och smuts sliter på ytan. Dammsug alltid
innan rengöring. Om du får fläckar på din möbel behandla dem så snart som möjligt. Sug upp fläcken, istället för att
gnida. Rengör med ljummet vatten och mjuk trasa, feta fläckar kräver rengörigsmedel. Rengöring av möbeltyger ska
alltid göras med försiktighet och du bör alltid först pröva på en dold yta. Vi råder dig att impregnera din nya möbel
innan du tar den i bruk, för att ge den ett skydd mot smuts. Rengör och behandla den sedan då och då. Vi rekommenderar att du tar Leather Masters Textile Clean & Protect till hjälp.
Till sängar rekommenderar vi Bed Conditioner Kit som innehåller Textile Cleaner, en mild och effektiv rengöringsvärska för de flesta textilier samt Stain Away, en fläckborttagare som avlägsnar de flesta fläckar såsom rödvin, blod,
kaffe m.m. Produkten har antibakteriella egenskaper.
För att minska risken för kvalsterallergi finns produkten Bio Master, en giftfri produkt som ger en långtidsverkande
bakteriefri yta. Ingen utsöndring av produkten förekommer.
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