MATERIAL & SKÖTSEL INSTRUKTIONER
LÄDER

R OT T I N G

Alla våra läderprodukter är tillverkade av läder i högsta kvalitet, så kallad fullnarv.

Våra rottingprodukter är tillverkade av olika typer av rotting vilka alla kommer från

Produkterna behandlas på olika sätt för att få fram önskat utseende. Oberoende av

plantager i Indonesien. Rottingen är vanligtvis kubu, slimit, abaca, croco, lacak

hur lädret är behandlat, så får det inte utsättas för starkt solljus. Möblerna tillverkas

och malaka. Ytan behandlas med vattenbaserat och miljövänligt färgat lack.

med träramar och resår på olika sätt, vanligtvis fjädring med resårband eller så

Rekommenderas för användning inomhus.

kallade nozagfjädrar. Sitsar och ryggar görs med fyllning av skum, polyeter eller

Rengör med fuktad trasa och en mjuk borste.

certifierat dun och fjäder. Rekommenderas för användning inomhus.

DYNOR TILL ROTTINGMÖBLER

För att lädret ska behålla färg och funktion är det viktigt att man vårdar det.

Som standard erbjuder vi dynor i off-white av 100 % bomull till våra rottingmöbler.

Dammsug möbeln med mjuk borste. Fläckar skall torkas bort omedelbart innan de

Produkterna som är markerade med xxx innebär att du kan låta tillverka dynor eller

dras in i lädret. Använd aldrig starka rengöringsmedel utan använd en mjuk trasa

möbelklädsel av våra tyger eller skicka in ett eget tyg. När du skickar in ett eget tyg

med ljummet vatten eller ett rengöringsmedel avsett för läder. På små repor och skav

tar vi betalt enligt priskategori 1. Kontakta oss för exakt tygåtgång. Polyeterkärnorna

kan man försöka gnugga med ett rent finger. Utsätt aldrig lädret för starkt soljus eller

är svepta med fibrer alt. finskuren polyeter och fibrer.

placera inte möbeln nära en värmekälla.
Lädersorterna ”Pure Dye” och ”Natural Washed” är läder helt utan täckfärg, så
kallat fullanilin, vilket gör dem väldigt mjuka och smidiga. Detta gör också lädren

S TO P P M Ö B L E R

känsligare för fläckar och repor. Utseendet är djupt och naturligt och det kan
förekomma färgskiftningar. Djurets egen struktur, insektsbett och ärr lämnas synliga.
Läderfärgen ”vintage cigar”, är ett specialbehandlat läder för att få fram det slitna
och gamla utseendet. Detta läder skall behandlas högst 2 gånger/år.

Alla stoppmöbler tillverkas med träramar och resår på olika sätt, vanligtvis fjädring
med resårband eller så kallade nozagfjädrar. Sitsar och ryggar görs med fyllning av
skum, polyeter eller certifierat dun och fjäder. Våra möbeltyger har ett martindale på
minst 20 000. De flesta ligger på mellan 5 och 6 på ljusäkthetsskalan, vilket gör de
lämpliga för användning inomhus.
Vänd regelbundet dynor och plymåer. På vissa modeller kan man plocka ut
innerdynan och vända den.
Dammsug möbeln regelbundet med ett mjukt möbelmunstycke. Damm och fibrer från
andra textilier såsom plädar och prydnadskuddar kan ge upphov till noppror på
möbeln. Även hår från till exempel husdjur skall också regelbundet tas bort för att
undvika noppror.
Sitsar och kuddar fyllda med dun kräver lite mer underhåll än syntetdynor, men tar man

MICROLÄDER

hand om dem kommer de se bra ut och vara bekväma i många år.
För att behålla form och utseende på dessa möbler krävs att man regelbundet puffar
upp och skakar dynorna lätt för att fördela ut dunet och fjädrarna i dynan.

Microläder, eller mikrofiber-läder, är ett högkvalitativt syntetiskt läder. Det består av
naturligt läder, med mikrofibrer och polyuretanhartser som råmaterial och har liknande
egenskaper som naturligt läder, men bättre fysisk och kemisk prestanda och kan
ersätta naturligt läder.
Det är väldigt slitstarkt, mjukt, lätt att rengöra och har bra andningsförmåga.
Använd en dammsugare eller en fuktig trasa vid rengöring. Mot fläckar används
ljummet vatten och mild tvål.

Rekommenderas för användning inomhus.
För att möbeln skall hålla sig fin länge och göra den tåligare mot fläckar och smuts,
är det viktigt att impregnera möbeln med en textilimpregnering.

