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Tekstiler
Carl Hansen & Søn tilbyder et omfattende udvalg af tekstiler. De tekstiler, der benyttes til polstring,
kommer fra førende danske leverandører. Kvalitet og egenskaber er nøje udvalgte og passer til
både privat og offentligt brug. Tekstilerne er testet efter standardiserede testmetoder, da der
lægges stor vægt på holdbarhed, slidstyrke og funktionalitet.
Generel vedligeholdelse af tekstiler
Jævnlig rengøring og vedligeholdelse af polstrede møbler er vigtig for at bibeholde møbelstoffets
udseende samt forlænge dets levetid. Støv og snavs er desuden medvirkende til et dårligt
indeklima.
Almindelig rengøring og vedligeholdelse
Vi anbefaler, at man støvsuger polstrede møbler ofte og helst hver uge. Hvor der er løse hynder,
er det en god idé at bytte rundt på hynderne fra tid til anden, så hynderne udsættes for et
ensartet slid.
Hynder med polydun skal rystes jævnligt under brug for at sikre en jævn fordeling af polydun
i hynden og opretholde hyndens form (se også sektionen om hynder med dun og fjer).
Special rengøring - pletfjerning
Generelt for alle pletter gælder det, at jo hurtigere pletten renses og behandles, jo større er
chancen for, at pletten kan fjernes helt.
Hvis det drejer sig om spildte væsker, suges væsken op med en ren klud hurtigst muligt. Pletter,
som ikke er fedtholdige, fjernes i første omgang ved skånsom dupning med en ren klud eller svamp
opvredet i rent, varmt vand. Undgå at stoffet bliver alt for vådt, så vand og snavs ikke trænger
længere ind. Pletten bearbejdes fra yderkanten ind mod midten.
Fedtholdige pletter kan fjernes med hertil egnede pletfjerningsmidler. Vi anbefaler altid, at
produkterne afprøves på et mindre synligt sted, før de anvendes på det udsatte område.
Pletter fra tyktflydende eller faste stoffer skrabes mest muligt op før videre behandling. Indtørrede
pletter bør støvsuges for løse partikler inden videre behandling.
Bemærk, at der ikke må gnides kraftigt på materialet, da dette kan beskadige stoffet og farven.
Efter rengøring med vand skal møbelstoffet tørre helt inden brug. For at undgå skjolder på
mikrofibrene anbefales det at tørre betrækket forsigtigt med en føntørrer.
Mange eller større pletter kræver en speciel behandling og teknik. Det anbefales derfor altid at
kontakte et professionelt møbelrenseri, inden man selv forsøger sig med pletfjerning på større
områder. Damprengøring må ikke anvendes.
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Særlige forbehold
Polstrede møbler bør ikke stå i direkte sollys eller tæt på varmeafgivende kilder som f.eks.
brændeovne og radiatorer. Brug ikke opløsningsmidler, idet disse kan opløse underliggende
polstermaterialer. Anvend desuden ikke ufortyndede rensemidler, blegemidler, ammoniak og sæbe,
beregnet til hårde overflader, på møbelstoffer.
Vær opmærksom på, at ikke farveægte tøj kan smitte af på møbelstoffet. Afsmitningen fra tøj kan
desværre ikke altid fjernes ved vask eller rens.
Damprensning må ikke anvendes.

