Råd och skötselanvisningar för skinn och läder. Spara den gärna för framtida bruk!

Skinn och läder
Skinn och läder är slitstarka och exklusiva material som passar lika bra på klassiskt
inspirerade som på moderna möbler. Var rädd om din investering och sköt din
möbel enligt råden nedan, så får du glädje av den under lång tid framöver!
Egenskapervv hos skinn och läder
Skinn och läder har beretts av hudar från djur. I dag är många av de garvämnen som tidigare användes förbjudna –
för att skona miljön. En av förändringarna är att garverierna inte längre får använda lika mycket krom som tidigare.
Detta påverkar lädrets förmåga att stå emot nedbrytande ämnen. Därför kräver moderna skinn- och lädermöbler
ett mer regelbundet underhåll. Olika kvaliteter kräver också olika typer av underhållsmedel. Använd därför bara
godkända lädervårdsmedel som skyddar mot spill, fläckar och solblekning. Dessa bidrar också till att förbättra
slitstyrkan och bevarar lädret mjukt och smidigt.

Montering
· Vid montering är det mycket viktigt att produkten monteras på en ren och mjuk yta för att undvika skador.
· Var försiktig med kanter och hörn, eftersom dessa skadas om de stöts vid montering.
· Var rädd om ytan som är känslig mot repor och slag.
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Ställ aldrig möbeln på fuktigt underlag.
Vid användning på syntetgolv eller lackerade golv bör möbeln förses med tassar för att undvika repor på golvet.
Möbeln skall användas inomhus, om det inte uttalat rör sig om en utomhusmöbel.
Kontrollera med jämna mellanrum att skruvar och beslag är ordentligt åtdragna.
Placera aldrig färgade ljus eller någon form av tejp på möbeln, för att undvika märken.
Skydda alltid möbeln mot varma föremål, starka lösningsmedel och fukt.
Starkt färgade vätskor, till exempel kaffe eller vin, skall omedelbart torkas bort.
Nitar i jeans och bälten kan göra repor på möbeln.
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· Avlägsna damm och lös smuts genom att regelbundet dammsuga eller skaka.
· Lädret skall behandlas med läderkräm två gånger per år, eftersom effekten av läderkräm varar i omkring sex
månader beroende på användning och nötning. Genom att använda läderkräm fördröjer du solblekning och
förhindrar krackelering.
· Vid behov kan lädret rengöras med en lädertvål för borttagning av smuts och fett. Efter rengöring skall alltid en
läderkräm användas för att återinfetta lädret och återställa PH-värdet.
· Använd endast medel avsedda för läder och skinn.
· Glöm inte att rengöra och behandla i veck och på dolda ytor!
· Vid svåra fläckar rekommenderar vi att du kontaktar butiken där du köpte möbeln.
· Det är viktigt att du använder de lädervårdsprodukter som butiken har rekommenderat. Läs informationen på
förpackningen noga och följ instruktionerna.

