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Textilier

Carl Hansen & Søn har ett brett utbud av textilier. Möbeltygerna kommer från ledande danska 
leverantörer. Kvaliteten och egenskaperna är noga utvalda och passar för både privat och 
offentligt bruk. Textilierna testas enligt standardiserade testmetoder eftersom stor vikt läggs på 
slitstyrka, motståndskraft och funktion.

Normal rengöring och normalt underhåll
Det är viktigt att regelbundet rengöra och underhålla stoppade möbler för att bevara tygets 
utseende och förlänga dess livslängd. Damm och smuts försämrar dessutom inomhusklimatet.

Vi rekommenderar att stoppade möbler dammsugs ofta, helst varje vecka. Om möbeln har lösa 
dynor kan det vara bra att byta plats på dynorna då och då så att de får ett jämnt slitage. Dynor 
med polydun ska skakas regelbundet så att polydunet fördelas jämnt i dynan och för att bevara 
dynans form (se även dynor med dun och fjädrar).

Specialrengöring – fläckborttagning
För alla fläckar gäller generellt att ju snabbare de rengörs och behandlas, desto större chans är 
det att de försvinner helt.

Om du spiller vätska ska den så snabbt som möjligt sugas upp med en ren trasa. Fläckar som 
inte är feta kan först avlägsnas genom att du försiktigt baddar dem med en ren trasa eller svamp 
indränkt i rent, varmt vatten. Undvik att tyget blir för blött så att inte vattnet och smutsen tränger in 
djupare. Jobba från ytterkanten mot mitten av fläcken.

Fettfläckar kan tas bort med lämplig fläckborttagning. Vi rekommenderar alltid att 
fläckborttagningen först testas på en mindre synlig plats innan den används på ett mer synligt 
område. Fläckar från tjocka vätskor eller fasta ämnen ska skrapas bort så mycket som möjligt innan 
ytterligare rengöring. Intorkade fläckar ska dammsugas så att lösa partiklar försvinner innan de 
behandlas ytterligare.

Obs! Gnugga inte hårt på materialet. Det kan skada tyget och färgen.

Efter rengöring med vatten måste möbeltyget torka helt före användning. Tyget bör torkas 
försiktigt med en hårfön för att undvika fläckar på mikrofibrerna.

Flera eller större fläckar kräver särskild behandling och specialtekniker. Därför bör du alltid 
kontakta en kemtvätt som rengör möbler innan du försöker ta bort en större fläck själv. 
Ångrengöring får inte användas.
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Tänk på detta
Stoppade möbler bör inte placeras i direkt solljus eller i närheten av värmekällor som braskaminer 
och radiatorer. Använd inte lösningsmedel eftersom de kan lösa upp den underliggande 
stoppningen. Använd inte heller outspädda rengöringsmedel, blekmedel, ammoniak eller tvål som 
är avsedda för hårda ytor på möbeltyger.

Tänk på att färg som inte är tvättäkta kan färga av sig på möbeltyg. Fläckar från kläder kan tyvärr 
inte alltid avlägsnas genom tvätt eller rengöring.

Ångrengöring får inte användas.
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