
Papperssnöre

Det papperssnöre Carl Hansen & Søn använder är tillverkat av FSC-certifierade, hållbara material. 
Vi använder papperssnöre i två olika färger: natur och svart. Det naturfärgade papperssnöret är 
tillverkat av oblekt paper, medan det svarta är färgat.

Normal rengöring och underhåll
Papperssnöre kräver normalt inget eller mycket lite underhåll eftersom det är starkt och gjort för 
att hålla i många år. Om du vill rengöra sitsen kan du torka av den med en mjuk trasa som fuktats 
med färglös tvållösning och vridits ur ordentligt. Det bör dock inte göras för ofta eftersom det 
kan orsaka onödigt slitage på papperssnöret. Papperssnöret behandlas med ett tunt lager vax 
som motverkar fläckar. Observera att missfärgningar kan uppstå om starka vätskor (t.ex. rödvin, 
fruktjuice eller starkt färgade livsmedel) spills på pappersfibrerna.

Om en fläck hamnar på papperssnöret rekommenderar vi att du torkar upp så mycket som möjligt 
av vätskan med en mjuk och ordentligt urvriden trasa. Var försiktig så att du inte gnuggar in 
vätskan i papperssnöret, utan badda försiktigt med trasan på fläcken.

Papperssnöre är ett naturligt svalt, bekvämt och tåligt material. Det kan hålla i många år och vid 
behov bytas ut eller repareras av en skicklig vävare.

Använd aldrig rengöringsmedel på papperssnöre.

Tänk på detta
Precis som andra möbler kan naturfärgade flätade sittytor missfärgas av färgade textilier, t.ex. ett 
par nya jeans. Om du vill skydda papperssnöret så mycket som möjligt rekommenderar vi att du 
lägger en sittdyna på sitsen. Detta naturmaterial får dock en vacker patina med tiden.

Stolar med flätad sits kan vara något skeva vid leverans. Papperssnöret är handflätat och mycket 
tätt, vilket kan få stolen att vrida sig en aning. Den rätar dock snabbt till sig när den börjar 
användas.

Eftersom papperssnöre och trä är levande material som påverkas av dagsljus och fukt kan 
färdiga möbler flätade med pappersgarn förändras. Om en flätad möbel utsätts för värme från till 
exempel golvvärme, en kamin eller solljus genom stora fönster kan papperssnöret/stolen avge ett 
knarrande ljud.
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