
Grattis till en ortoligt fin förvaringsmöbel. Här nedan följer några råd för att förlänga 
livslängden på din möbel.

Tips
• För att skydda såväl produkten som ert golv är det viktigt att möbeln lyfts till den plats där 

ni vill placera den. Undvik att dra möbeln över golvet. 

• Värme och UV strålning kommer att påverka träets och rottingens karaktär över tid och 
får då en mörkare, mognare patina. För att er möbel skall bevara sin karaktär så länge som 
möjligt rekommenderar vi er att inte placera er möbel direkt vid ett värmeelement eller i 
direkt solljus. 

• Undvik att placera vassa föremål direkt på möbeln då detta kan skada ytan.  

• Använd alltid ett skyddande underlägg för att skydda er möbel mot föremål som kan skada 
ytan. 

Rengöring
• Håll er möbel ren genom att regelbundet putsa bort damm och smuts med en ren och torr 

trasa.  

• Torka snarast upp spilld vätska men en fuktig trasa och avsluta med att torka rent med en 
torr trasa. 

• För svårare fläckar använd ett milt rengöringsmedel som inte är frätande eller har slipande 
effekt. 

• Undvik kemikalier som rengöringsmedlen vilket kan skada ytfinishen. 

Skötselvårdsprodukt 
Användning av skötselvårdprodukter ska inte vara nödvändigt för att bevara er möbel på 
bästa sätt. Men om det en dag skulle behövas rekommenderar vi följande:

Rotting: Spray wax (för tåligare yta vid utsatta delar)
Trädelar: Furniture polish

Skötselprodukter från Leather Master Scandinavia.
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Trädelar: Vid behov behandlas bruna fronter med möbelolja resten och av produkten 
behandlas med furniture polish


