MATERIAL & SKÖTSEL INSTRUKTIONER
ALUMINIUM

B E TO N G

Våra produkter i aluminium tillverkas för hand och är elektropläterade med äkta

Möblerna tillverkas helt av naturmaterial så som granitstenmjöl, cement, naturliga

mässing och koppar och behandlas därefter med salter för att få fram det speciella

jutefibrer och vatten. Betongen är porös och när den är färdig försluts produkten

utseendet. Sedan läggs ett mycket tunt lager med lack ovanpå metallen.

med ett vax för att ge ett aktivt skydd mot fläckar. Färgskillnader mellan möblerna

Ytan är känslig för spill av vätskor och dessa bör torkas upp omgående för att inte

förekommer. Betongen gjuts för hand och tjockleken är inte alltid den samma och

förstöra ytskiktet.

därför kan höjden på möblerna variera.

Undvik kontakt med varma ytor och använd underlägg till muggar och glas, då

Möblerna kan användas utomhus sommartid. För betongmöbler med trä eller

många drycker såsom kaffe, juice, alkohol mm kan ge permanenta fläckar.

metallunderrede rekommenderas användning inomhus.

Rengör endast med fuktad trasa och använd inga starka rengöringsmedel.

Rengör med ett milt rengöringsmedel och vatten. Använd inte slipmedel eller

Rekommenderas för användning inomhus.

rengöringsprodukter som innehåller blekmedel eller ammoniak eller är citrusbaserade
eftersom de kan innehålla syra, vilket skadar betongen.
Möblerna skall behandlas med vax minst en gång under de första två månaderna
efter köp och sedan var tredje till sjätte månad beroende på användning och

B LU E S TO N E O C H M A R M O R

placering. Vi rekommenderar att regelbundet behandla sina bordsskivor på det här
sättet eftersom ytbehandlingen slits bort med tiden.

Marmor och blue stone är naturliga kalkstenar som är mjukare och mer porösa än t.ex.

Man bör vara extra försiktig med bordsskivor när de är nya eftersom de då

granit och kräver därför lite mer försiktighet. Det kan förkomma små håligheter i stenen,

fortfarande befinner sig i den intensiva hårdgörande fasen och risken för fläckar är

vilka är helt normala för äkta natursten och är en del av stenens karaktär.

störst under den tiden.

Varje sten är helt unik och ingen sten är den andra lik. De poleras från fabrik och

När möblerna användas utomhus är ytskiktet ännu viktigare eftersom fukt kan tränga

har en mjuk och glansig yta. Ådringar och strimmor kan variera mycket tack vare

ner i betongen. Under den varma säsongen är detta inget problem, men utsätts

brytningen från olika stenblock. Därför kan det skilja mycket i mönster och färger

möblerna för fukt i samband med kyla kan det uppstå sprickor och flagor i betongen,

mellan två stenar.

så kallad frostsprängning.

Lämnas vätskor på ytan kommer stenen att suga åt sig dessa och det finns risk för

Dessa skador anses inte som reklamationer!

fläckar. Använd underlägg till glas och koppar, då många drycker såsom kaffe, juice,

Därför är det viktigt att möblerna behandlas regelbundet.

alkohol mm kan ge permanenta fläckar.

Inför vinterförvaringen är det mycket viktigt att möbeln mättas med olja för att

Torka genast upp spill och använd en ren trasa fuktad vid rengöring. Vanlig såpa är

förhindra att fukt går in i betongen och ger frostsprängningar . Det går bra att

det bästa rengöringsmedlet, då såpan även återfettar stenen.

använda vanlig olivolja.

Använd aldrig vanliga rengöringsmedel eftersom de kan innehålla citronsyra, vilket

Använd en vanlig trasa och fortsätt olja in tills betongen inte tar åt sig mer och är

kan skada stenen.

ordentligt mättad.
Tänk på att inte täcka betongen med plast eller presenning och låt inget stå på
ytan, såsom krukor eller andra möbler.
Förvara gärna möblerna under tak och frostfritt.

