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FOR A CLEANER WORLD

STOLE

VEDLIGEHOLDELSESGUIDE

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Vi anbefaler regelmæssig efterspænding af alle aftagelige dele for at bevare optimal funktion.

MØBELSTOFFER

Vores møbler produceres i et utal af materialer og stofblandinger alt efter ønske og behov. Alle
møbler bliver beskidte, og regelmæssig rengøring er vigtig for at bevare en pæn polstring og
forlænge stoffets levetid. Stoffets oprindelige brandhæmmende egenskaber mindskes
desuden af støv og snavs.
Uld er en naturlig animalsk fiber og en af de bedste råvarer til møbeltekstiler grundet sine
egenskaber til at modstå meget slid og snavs. Desuden indeholder uld det naturlige fedtstof
lanolin, som bidrager til ekstra beskyttelse af stoffet. Uld er endvidere elastisk, men vender
altid tilbage til sin oprindelige form og laver derfor ikke permanente nedsænkninger i sædets
bløde pude. Hvis man taber en glød fra en tændstik eller cigaret, efterlades kun et svedent
mærke, som kan børstes af.
Syntetiske fibre så som nylon og polyester (herunder microfiber) er ekstremt slidstærke og
elastiske som uld. En tændt cigaret, som fjernes straks, vil som normalt kun efterlade et lille
hul. Trevira, som er en særlig form for polyester, er grundet fibrenes kemiske sammensætning
dog permanent brandhæmmende - også efter gentagen rengøring og længerevarende brug.
Støvsug gerne en gang ugentligt på middel styrke. Ikke-fedtholdige pletter fjernes ved at
duppe med en fnugfri klud eller en svamp opvredet i rent, varmt vand. Ved mere genstridige
pletter kan man tilsætte lidt mild sæbe eller opvaskemiddel i vandet. Derefter duppes overfladen med rent vand.
Opskrift på sæbeopløsning: ¼ sæbespåner til 1 liter varmt vand, køles af før brug.
Opvaskemiddel: Max. 1 tsk. opvaskemiddel til 1 liter vand.
OBS. Gnid ikke tekstilerne hårdt, da dette kan medføre misfarvninger eller beskadigelser.

LÆDERMØBLER

Vores læderbetrukne møbler produceres i en bred vifte af moderne farver og overholder de
strengeste regler og EU-direktiver, der vedrører brugen og tilstedeværelsen af PCP, CFC,
Chrome IV og AZO farvestoffer i garveprocessen. Materialet opfylder desuden kravene i
henhold til 8191:1 (butangas), ISO 8191:2 (glødende cigaret) EN1021 1 & 2 Californien 117
og IMO A652 (16).
Der er mange fordele ved læderoverfladen. Skindet er karakteriseret ved et smukt, naturligt
udseende og er yderst slidstærkt.
Aftør med en ren, fnugfri klud og et rengøringsprodukt til læder eller en blød klud opvredet i
demineraliseret eller kogt, koldt vand. Tør hurtigt herefter for at undgå skjolder på overfladen.
Må ikke støvsuges, da dette kan ridse overfladen.
OBS. Rengøringsprodukter og plejemidler skal være lavet til læder og må ikke indeholde
sæbe eller kalk.
Særligt for polstring med TRIUMPH CRIB5®: Tåler afspritning med ethanol- eller klorinholdige
midler.
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TRÆSKALLER

Træskaller (trælaminat med lakeret overflade) giver en god siddekomfort og er nemme at
vedligeholde.
Tør skallen med en ren klud opvredet i varmt vand med et neutralt rengøringsmiddel. Skallen
aftørres efterfølgende med en ren, tør klud for at undgå striber eller skjolder.

POLYPROPYLENSKALLER

Polypropenskaller giver, som træskallerne, en god siddekomfort og er nemme at vedligeholde.
Tør skallen med en ren klud opvredet i varmt vand med et neutralt rengøringsmiddel. Skallen
aftørres efterfølgende med en ren, tør klud for at undgå striber eller skjolder.
Vigtigt: Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder ethanol, alkohol eller klorin, da disse kan
fjerne farvebelægningen og ødelægge overfladen.

PUR (POLYURETHAN)

PUR har en særlig bakterieresistent overflade.
Stolerygge/-sæder af PUR rengøres med en mild sæbeopløsning (pH 2-9,5).
Vigtigt: Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder ethanol, alkohol eller klorin, da disse kan
fjerne farvebelægningen og ødelægge overfladen.

GASCYLINDER

Vi anbefaler, at man jævnligt rengør og smører gascylinderen for at vedligeholde en ubesværet
hæve- og sænkefunktion.
1. Hæv stolen til øverste position.
2. Aftør inderrør/gasfjeder med en klud for at fjerne gammelt skidt og smørremiddel.
3. Smør inderrør/gasfjeder på alle flader med et nyt lag smørremiddel f.eks. Würth HHS 2000.
4. Hæv og sænk sædet fra øverste til nederste position 10 gange, så smørremidlet fordeles i et
jævnt lag.
Vigtigt: Inderøret må ikke affedtes, da det forhindrer den optimale hæve-/sænkefunktion.

HJUL

Hjul bør med jævne mellemrum efterses og renses for eventuelle trådrester o.l. for at bibeholde
den optimale rullefunktion.
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Vi anbefaler regelmæssig efterspænding af alle aftagelige dele for at bevare optimal funktion.

LAKEREDE OVERFLADER

Tør med en ren, tør klud eller en klud opvredet i rent sæbevand eller opvaskemiddel ved mere
snavsede overflader. Overfladen aftørres herefter med en ren, tør klud for at undgå striber og
skjolder.

METALOVERFLADER

De metaller, vi som oftest anvender til vores møbler, er aluminium og rustfrit, forkromet eller
malet stål, som alle er modstandsdygtige over for snavs og væsker.
Tør med en klud dyppet i vand tilsat opvaskemiddel. Overfladen aftørres herefter med en ren,
tør klud for at undgå striber og skjolder. Aluminium, krom og rustfrit stål kan aftørres med en
klud med denatureret alkohol. Rensebenzin kan anvendes til at fjerne mærker efter sko og
lignende.
OBS. Brandfare, ventilation og andre sikkerhedsforanstaltninger ved brug af stærke renseprodukter.

LINOLEUMSOVERFLADER

Den daglige rengøring foretages med en klud opvredet i rent vand, hvorefter den straks
aftørres med en ren tør klud. Sæbespånevand kan anvendes, hvis bordpladen er meget
beskidt. Sæbespånerne vil desuden efterlade en tynd smudsafvisende hinde, som forhindrer
unødig slid.
Vigtigt: Undgå opvaskemiddel, brun sæbe og salmiakholdige rengøringsmidler, da disse vil
angribe overfladen.

LAMINATOVERFLADER

Vi anvender ofte laminat til vores bordplader, da det er modstandsdygtigt over for ridser og
buler og tåler dagligdags slitage. Bordpladen bør dog aldrig bruges som direkte skærebræt.
Til daglig rengøring af laminat bordplader anbefales aftørring med en klud hårdt opvredet i
håndvarmt vand efterfulgt af aftørring med en ren, tør klud. En grundigere rengøring kan ske
med sulfo (et par dråber sulfo pr. 1 liter vand). Tør efter med en ren, fugtig klud, så der ikke
efterlades sulforester og slut af med en ren, tør klud. Anvend ikke skurepulver samt nylonsvampe, da de ofte vil mattere eller ridse laminatet.
Ved grundigere rengøring renses først med et fedtopløsende rengøringsmiddel, som ikke
indeholder slibemidler. Fjern derefter rensemidlet med en klud hårdt opvredet i rent vand for at
undgå skjolder og slut af med en ren, tør klud. Undgå vand og skrappe rengøringsmidler på
trækanterne. Disse aftørres med en klud hårdt opvredet i rent vand og eftertørres med en ren,
tør klud.
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