
SKÖTA OCH VÅRDA

Allmänna skötselråd
Mekanism:  Håll ren från smuts och dammpartiklar, använd ej lösningsmedel eller 
rengöringsmedel då detta kan avlägsna fettet som behövs för de rörliga delarna. I 
övrigt underhållsfri.

Gaspelare: Håll den smalare delen av gaspelaren ren från smuts och dammpartik-
lar, torka endast av gaspelarens smalare ände med torrt papper. Använd ej  rengö-
ringsmedel. Uppstår djupare jack eller repor på gaspelarens smalare del  kan dess 
funktion påverkas och kan behövas bytas ut. I övrigt underhållsfri.

Hjul: behövs rengöras regelbundet, rengörning sker genom dammsugning. Hjulen 
är viktiga att hålla rena från smuts och hår då de annars kan lämna märken på gol-
vet. 

Rengöring och skötsel av läderstolar
Läder är ett levande material som blir allt vackrare med åren om det sköts väl.
De flesta läder har försetts med någon typ av ytskydd. 
Då möbeln används, tillförs fett från t.ex. händer och nacke. Rengör och återskyddar 
man inte lädret regelbundet, löser kroppsfettet långsamt upp ytskyddet. 

Utan ytskydd kryper fett in i lädret där det ansamlas med stora mörka fettfläckar eller 
färgsläpp som resultat. Var därför noga med att regelbundet rengöra och återskyd-
da. Det är Du som avgör lädrets livslängd och elegans.

Placera aldrig en lädermöbel nära ett värmeelement. Skydda stolen mot direkt sol-
ljus under längre perioder.  Håll damm och smuts borta från lädret

Använd rengöringsvätska regelbundet dock minst 1 gång varannan månad.

Skydds -  och underhållskräm skyddar lädret mot spill och fläckar, förbättrar slitstyr-
kan samt bevarar lädret mjukt och smidigt. Rekommenderas 2 -4 ggr/år eller oftare 
vid behov.

Rengöring och skötsel av vinylstolar

Materialet motstår de flesta milda syror, alkalier och hushållsfläckar. 
Rengör med såplösning, tvålflingor, diskmedel eller liknande, skölj efteråt med rent 
vatten. Vissa av sjukvårdens desinfektionsvätskor går också bra att använda, förut-
satt att de spädes enligt tillverkarens rekommendationer. Torka materialet med lätt 
fuktad trasa, samt eftertvätta med såplösning enligt ovan. 

Inga spritrester får finnas kvar på materialet! Vid stänk och spill av sprithaltiga eller 
andra starka vätskor, torka omedelbart och eftertvätta med såplösning. 

Vid kraftig nedsmutsning kan mjuk borste användas. Använd inte blekmedel, lös-
ningsmedel, möbelpolish eller dylikt

12280, fax: 0565
Support Design AB, Brårudsallén 6,  686 25 Sunne, tel. +4656512280, info@supportdesign.se, www.supportdesign.se  


