
CARL HANSEN & SØN

Papirgarn

Papirgarnet der anvendes hos Carl Hansen & Søn er fremstillet af FSC-certificerede, bæredygtige 
materialer. Vi anvender to forskellige farver papirgarn; natur og sort. Det naturlige papirgarn er 
fremstillet af ubleget papir, mens det sorte papirgarn indfarves.

Almindelig rengøring og vedligeholdelse
Papirgarn kræver normalt ingen eller meget lidt vedligeholdelse, da det stærke papirgarn er 
designet til at holde i årevis. Hvis man ønsker at friske sædet op, kan man aftørre sædet med en 
hårdt opvredet blød klud med en neutral sæbeopløsning uden farve. Det anbefales dog ikke at 
gøre dette for ofte, da det kan slide unødvendigt på papirgarnet. Papirgarnet er behandlet med et 
tyndt lag voks, der hjælper med at forhindre pletter. Misfarvning af papirgarnet kan dog opstå ved 
spild af kraftige væsker, f.eks. rødvin, frugtsaft eller stærkt farvet mad.

Kommer der en plet på papirgarnet, anbefales det at fjerne så meget af væsken som muligt med 
en hårdt opvredet, blød klud. Pas på ikke at gnide væsken længere ind i papirgarnet, men dup i 
stedet forsigtigt på det udsatte område. 
Papirgarn er et naturligt køligt, komfortabelt og modstandsdygtigt materiale. Det kan holde 
i mange år og kan erstattes eller repareres af en dygtig fletter, hvis det bliver nødvendigt.
Benyt aldrig opvaskemiddel på papirgarn.

Særlige forbehold
Ligesom andre møbler kan især de hvide flettede sæder, men også sæderne i natur papirgarn, 
misfarves af kraftigt farvede tekstiler, f.eks. et par nye cowboybukser. Ønsker man at gardere sig 
mest muligt mod dette, anbefales det at anvende en hynde på sædet. Naturmaterialet er dog 
designet til at patinere smukt og naturligt over tiden.
Det kan forekomme, at flettede stole vipper lidt ved levering. Papirgarnet på stolen er håndflettet 
og meget stramt, hvilket kan bevirke, at stolene kan vride sig en smule. Dette vil dog rette sig efter 
kort tid, i takt med at stolen tages i brug.

Da papirgarn og træ er levende materiale, der påvirkes af dagslys og luftfugtighed, vil 
færdige møbler flettet med papirgarn kunne forandre sig. Hvis et flettet møbel udsættes for 
varmepåvirkning fra eksempelvis gulvvarme, brændeovn eller sol gennem panoramavinduer, kan 
man forvente, at papirgarnet/stolen vil knirke i varierende grad.
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