
Bruks- och skötselanvisning

ANVÄND DIN MÖBEL RÄTT

Det viktigaste är att möblerna används för det än-
damål som de är gjorda för. Följ alltid bruksanvisningar-
na som följer med möbeln. Fäst särskild uppmärksam-
het vid rätt användningssätt.

Kom ihåg bland annat följande säkerhetsfaktorer när 
du använder möbeln:
– Använd inte som stege eller som klättringsunderlag.
– Sitt inte på armstödet eller bordskanten.
– Överbelasta inte möbeln.
– Gunga inte på två stolsben.

Säkerställ att golvmaterialet tål belastningen av möbel-
benen
och normal användning av möbeln utan att det 
uppstår gropar. Observera att alla golvmaterial inte tål 
belastningen från vanliga skåp-, hyll- eller stolsben och 
normal användning av produkten utan att det uppstår 
gropar eller repor. Sådana gropar eller märken är inte 
ett produktfel. 

Flytta möblerna alltid genom att lyfta. Möblerna ska 
inte skjutas eller dras längs golvet. Töm alltid förvarings-
möblerna på saker innan du flyttar dem. Om du flyttar 
stora möbler, ta isär alla element och flytta möbeln en 
del i taget. Flytt av elbord ska göras av fackmän. Tillver-
karens garanti omfattar inte skador på produkten som 
uppstår vid flytt eller förflyttning.

Väggarnas bärighet ska kontrolleras innan man mon-
terar skåp eller dylika på väggen. Kontrollera den nor-
mala belastningen av skåp och dylika som hängs på 
väggen. Väggar av gipsskiva tål inte ens den normala 
lasten från ett vägghängt skåp.

Möblerna ska användas i ett torrt, välventilerat utrym-
me. Placera inte möbeln i starkt solljus eller mot ett 
värmeelement. Möblernas färg kan blekna och tonen 
på en äkta träfaneryta kan ändras i direkt solljus. Det 
är bra att komma ihåg att tonen på en äkta träfa-
neryta ändras med tiden när möbeln utsätts för ljus. 
Nya träfanermöbler har därför en annan färgton än 
äldre träfanermöbler. Också lika gamla träfanermöbler 
kan under en längre tid få olika färgton om den ena 
möbeln till exempel har stått i naturligt ljus och den 
andra inte gjort det. Observera också att träfaner är ett 
naturmaterial med skillnader i mönstret.

 

UNDERHÅLL DINA MÖBLER REGELBUN-
DET

En regelbunden skötsel av möblerna förlänger deras 
livslängd. I skötseln av möblerna är det bättre med flitig 
underhållsstädning med neutrala ämnen än chockbe-
handling med starka medel som sliter på ytorna.

Kontrollera regelbundet att beslagen och skruvarna är 
väl åtdragna. Vi rekommenderar att glidmekanismer 
och hjul rengörs eller dammsugs på skräp ungefär 
med sex månaders mellanrum för att dessa ska hållas 
intakta.

För rengöring av delar av trä, plast och metall rekom-
menderar vi en fuktad, mjuk duk. Torka alltid bort över-
flödig fukt med en ren duk. Vid behov kan du använda 
en liten mängd milt rengöringsmedel eller tvål för ren-
göringen av smutsiga ytor. Avsluta med att skölja och 
torka stället som du rengjort med rengöringsmedel. 
Använd inte starka eller slipande rengöringsmedel. Om 
vätska hamnar på produkten, torka alltid bort vätskan 
innan den torkar. 

Dammsug klädda möbler regelbundet på damm, ludd 
från andra textiler och skräp med ett mjukt munstyc-
ke. På så sätt håller du tyget i gott skick och förebyg-
ger noppning. Undvik för kraftigt gnuggande när du 
dammsuger. Om vätska hamnar på en klädd möbel, 
torka bort den så snart som möjligt. Ta alltid bort fläckar 
så snart som möjligt – innan de sugs in i fibrerna. De 
flesta fläckarna kan tas bort med ljummet vatten, i vilket 
man kan blanda en liten mängd diskmedel med neut-
ralt pH-värde. Undvik blötläggning, eftersom detta kan 
skada materialen under tyget. Skölj tyget som rengjorts 
med rengöringsmedel alltid med rent vatten till slut. 
Försök aldrig ta bort fläckar genom kraftigt gnuggan-
de. Närmare tvätt- och fläckborttagningsanvisningar 
för olika tyger fås hos Isku på begäran. 
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