
Bruks- og vedlikeholdsinstruksjoner for produktene

BRUK MØBLENE DINE RIKTIG

Det viktigste er å bruke møblene til det formålet de er 
laget for. Man må alltid følge bruksanvisningene som 
følger med møblene. Man må legge spesielt vekt på 
riktig bruk av mekanismene.

Husk alltid på følgende sikkerhetsfaktorer når du bruker 
møblene:
- ikke bruk møbelet som stige eller klatretrinn
- ikke sitt på armlenene eller på kanten av bord
- ikke belast møblene for mye
- ikke gyng på to stolben

Forsikre deg om at gulvmaterialet tåler belastningen fra 
bena på møblene samt normal bruk av dem uten å bli 
skadet. Vær oppmerksom på at ikke alle gulvmaterialer 
tåler belastningen av vanlige skap, hyller eller stolben 
samt normal bruk av produktene uten å få merker og 
riper. Slike merker og spor skyldes ikke produktene.

Løft alltid møblene når du skal flytte dem, og ikke skyv 
eller dra dem langs gulvet. Tøm alltid oppbevarings-
møbler for ting før du flytter dem. Dersom du skal flytte 
store møbler, skal du ta alle elementene fra hverandre 
og flytte én del om gangen. Flytting av elektriske bord 
skal gjøres av sakkyndige. Dersom produktet blir øde-
lagt ved flytting, inngår ikke skadene i produsentgaran-
tien.

Man må kontrollere veggenes bæreevne før man mon-
terer skap e.l. på dem. Kontroller den normale belas-
tningen av skap e.l. som monteres på veggen. Vegger 
av gipskartong tåler ikke belastningen av helt vanlige 
skap uten forsterkning.

Møblene må brukes i tørre og godt ventilerte rom. Ikke 
plasser møblene i kraftig sollys eller mot en varmeovn. 
Møblene kan blekne eller fargen på overflater i ekte 
trefinér kan forandre seg i direkte sollys. Man bør huske 
på at fargen på møbler med ekte trefinérflater forand-
rer seg etter hvert på grunn av lyset. Derfor er fargen på 
nye trefinérmøbler annerledes enn fargen på eldre tre-
finérmøbler. Trefinérmøbler som er like gamle, kan også 
få forskjellige fargenyanser etter lengre tid, avhengig 
av om de utsettes for mye dagslys eller ikke. Vær også 
oppmerksom på at trefinér er et naturmateriale som 
alltid har mønsterforskjeller.

 

VEDLIKEHOLD MØBLENE REGELMESSIG

Regelmessig vedlikehold forlenger møblenes levetid. I 
vedlikeholdet av møblene fungerer hyppig rengjøring 
med nøytrale midler bedre enn sjokkrensing med krafti-
ge stoffer som sliter på overflatene.

Kontroller regelmessig at alle beslag og skruer er godt 
strammet til. Det anbefales å rengjøre eller støvsuge 
glidemekanismer og hjul for smuss og støv ca. hver 6. 
md., slik at de holder seg hele.

Til rengjøringen av deler i tre, plast og metall anbefaler 
vi å bruke en lett fuktet myk klut. Tørk alltid vekk overflø-
dig fukt med en ren klut. Ved behov kan man bruke en 
liten mengde mildt vaskemiddel eller såpe til rengjø-
ringen av skitne overflater. Skyll og tørk området du har 
rengjort med vaskemiddel til slutt. Ikke bruk skuremidler 
eller kraftige rengjøringsmidler. Dersom man søler væs-
ke på produktet, lønner det seg alltid å tørke den bort 
før den tørker.

Støv, smuss og lo som har løsnet fra andre tekstiler, må 
regelmessig støvsuges bort med et mykt munnstykke 
fra møbler i stoff. Slik holder du stoffet pent og hindrer at 
det blir nuppete. Unngå å gni stoffet for hardt med stø-
vsugerfoten. Dersom man søler væske på møbler i stoff, 
lønner det seg å tørke det vekk så fort som mulig. Fjern 
alltid flekker så fort som mulig – og før de setter seg fast 
i fibrene. De fleste flekker kan fjernes med lunkent vann, 
hvor man godt kan blande litt pH-nøytralt oppvaskmid-
del. Unngå bløtlegging, for det kan skade materiale-
ne under stoffet. Skyll alltid stoff som er rengjort med 
vaskemiddel med rent vann til slutt. Prøv aldri å fjerne 
flekker ved kraftig skrubbing. Mer nøyaktige vaske- og 
flekkfjerningsinstruksjoner for de forskjellige stoffene får 
du ved å spørre Isku.

Kilde: Vedlikeholdsinstruksjoner for møbler fra møbelsek-
sjonen i foreningen Puusepänliikkeiden Liitto ry.
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