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INDHOLD

Tillykke med dit nye møbel! 
Læs venligst denne guide, før du tager det i brug. Den 
fortæller alt, hvad du har brug for at vide, så du kan få 

størst mulig glæde af dit nye køb. 

2. Gode råd
Gennem årene kan du gøre flere ting for at forlænge dit møbels levetid:
1. Ryst puder med løst fyld (dun/fjer) med jævne mellemrum.
2. Byt rundt på hynder og puder jævnligt, så de slides ens. Det er også en god
  idé at skifte siddeplads i sofaen, så slitagen bliver jævnt fordelt.
3. Beskyt møblerne mod sollys og stærk varme. Placér dem derfor i god afstand  
 fra radiatorer, brændeovne, varmepumper og direkte sollys, der kan falme og 
 udtørre materialet.
4. Kæledyr bør ikke opholde sig i møblerne, da fedt, snavs og kløer fra dem kan 
 skade betrækket.
5. Vær opmærksom på din beklædning. Overskudsfarve fra nyt tøj kan smitte af
 og lynlåse og nitter kan lave huller eller trække tråde ud.
6. Sid kun på de dele af møblet, der er beregnet til det. Dette gælder ikke armlæn,
 ryglæn og nakkestøtte.
7. Brug ikke møblet til flere personer eller mere vægt, end det er designet til 
 (120 kg per sæde). Udsæt heller ikke møblet for massiv belastning ved fx at
 hoppe i det. 
8. Løft dit møbel i stedet for at trække det, så du undgår at skade møbel og
 gulv. Vi anbefaler også filtpuder til benene for at beskytte gulvet. 

En sikker ankomst
På sin vej fra fabrikken til dit hjem har dit møbel brug for at være godt pakket ind, så det 
er beskyttet bedst muligt. Når indpakningen er fjernet, anbefaler vi, at du ryster og banker 
hynderne, så de får deres rette form. Har emballagen lavet mærker på dit nye møbel, vil 
de rette sig på plads, når det er pakket ud.
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2. Tekstiler og egenskaber

Alle vores tekstiler er certificeret med de højeste EU-standarder. Det betyder, at de er fri for 
sundhedsskadelig kemi. De opfylder desuden kravene for høj brugsintensitet i hjemmet og 
er testet for bl.a. pilling, farve- og lysægthed samt rive- og slidstyrke.   
Ethvert møbel har en række egenskaber, der afgør udseende og komfort og som kan 
variere fra model til model. Disse er vigtige at kende til, så du ved, hvad du kan forvente. 

Lysægthed                        
Al møbelbetræk bør beskyttes mod direkte sollys, for uanset hvor høj lysægthed et betræk 
har, kan det ikke tåle at stå direkte i solen. 

Holdbarhed
Når du skal vurdere kvalitet og holdbarhed ved møbelstof, kan du bl.a. orientere dig efter 
Martindale, der beskriver slidstyrken på møbelstof. Til sofaer i private hjem anbefaler man 
et minimum på mellem 20.000 og 25.000 Martindale. Alle vores møbelstoffer er på 
minimum 25.000 Martindale og opfylder dermed kravene for høj brugsintensitet.

Pilling
Nogle gange kan stof blive nulret i overfladen, når tekstilfibrene trækkes ud og danner små 
fiberkugler. Dette kaldes pilling og kan opstå af flere ting. Nogle tekstiler har et overskud af 
løse fibre, som kan føre til pilling. Det aftager normalt efter noget tids brug. Pilling kan også 
opstå af fremmede fibre fra tøj, plaider og støv, som sætter sig fast. Det kan give 
møbelstoffet et nusset udseende, men har ikke noget at gøre med kvaliteten af møblet. 

Er pillingen først opstået, kan man som regel fjerne den nemt med en elektrisk fnugfjerner. 

Minimér pilling
Ved god forebyggende behandling kan man minimere graden af pilling. Her spiller 
luftfugtighed, statisk elektricitet og støvsugning en stor rolle. 

Tænk over temperaturen
Alle nye tekstiler er tilsat fugtighed i form af fedt, voks eller andre fugtighedsbevarende 
stoffer. Disse vil tørre ud og forsvinde gradvist over tid. Når tekstilfibrene mister fedt og 
fugtighed, bliver de statiske og vil derfor tiltrække sig støv og snavs, der øger risikoen for 
pilling. Fænomenet opstår især om vinteren, når vi skruer op for radiatoren eller tænder for 
varmepumpen, da det giver en meget tør luft. Derfor anbefaler vi, at du holder en stabil 
temperatur på 20-22 grader i vintermånederne.

Støvsug ofte, men forsigtigt
Friktion og for hård støvsugning kan også øge risikoen for pilling. Derfor er det vigtigt at 
støvsuge med lav sugeevne og blød børste. Imprægnering kan i nogle tilfælde også øge 
risikoen for pilling. Når den fugtafvisende hinde fra imprægneringen forsvinder, kan snavs 
lettere sætte sig fast og øge risikoen for pilling. Derfor er det vigtigt at støvsuge ofte. 

Rynker
Når du tager dit nye møbel i brug, kan det ikke undgås, at der kommer rynker i betrækket. 
Men ved at glatte stoffet ud, vende puder/hynder, når det er muligt, og bytte rundt på dem 
jævnligt, så de slides ens, kan man minimere omfanget. Det er også en god idé at skifte 
siddeplads i sofaen, så slitagen bliver jævnt fordelt. 

Farveforskelle
Når luven på velour trykkes ned og lyset falder fra forskellige vinkler, kan farven variere. 
Dette er en af de egenskaber, der gør velour specielt og er ikke en fejl i kvaliteten. Luven 
kan nemt børstes på plads. 
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Farver og mønstre
Hvis et møbel er betrukket med stribet eller mønstret stof, ser mønsteret ikke altid ens ud 
på alle flader. Man kan også opleve små farveforskelle fra møbel til møbel, selvom det er 
den samme model, ligesom designet af stoffet også kan give farveforskelle, fx i sofaens 
hjørnestykke. 

Lysninger
Lysninger i stoffet kan opstå af tryk, varme og fugt og dermed lave aftryk i betrækket. Ved 
at spraye aftrykket med et fint lag lunkent vand og derefter børste det på plads med en 
tøjbørste, kan fibrene komme på plads igen. 

3. Komfort

Vores møbler er alle bygget på en ramme af massivt træ med fem fjedre under hvert 
sofasæde. Dette giver både god holdbarhed og komfort. Af tekniske grunde kan 
placeringen af fjedre variere i hvert modul. Det betyder også, at siddekomforten kan 
variere fra modul til modul. Også pudefyld, betræk, modultype (fx hjørnemoduler) og 
modul-/sædestørrelse påvirker komforten. 

Pudefyld
Der findes flere former for pudefyld, primært skumfyld og dunfyld.

Skumfyld 
Vi anvender koldskum i alle vores møbler, da det bevarer elasticitet og bæreevne meget 
bedre end almindeligt polyetherskum. I løbet af de første måneders brug er det normalt, 
at skummet bliver blødere, men herefter vil det ikke ændre sig betydeligt. Da skumprodu-
centerne kun kan garantere en bestemt hårdhed med plus/minus 10 %, kan der være en 
smule forskel fra hynde til hynde. 

Afhængig af hvor meget hynden/puden bliver brugt, vil skummet før eller siden også blive 
mindre fast og man kan opleve rynker i betrækket. Da både rynker og forskelle i skummet 
er uundgåeligt for alle møbler, anses det ikke som en gyldig reklamationsgrund.   

Dunfyld
For at forbedre komforten er det vigtigt at banke hynderne før og under brug, så fyldet 
fordeler sig så jævnt som muligt.

Forskelle i siddekomfort
Når man laver et møbel af forskellige elementer, kan konstruktionen af fx en hjørnesofa 
eller chaiselong være forskellig fra en almindelig sofa. De anderledes former eller størrelser 
kan give en anden siddekomfort. Dette anses ikke som en gyldig reklamationsgrund. 

Betræk
Betrækket kan også påvirke siddekomforten. Når et nyt møbel tages i brug, er betrækket 
forholdsvist stramt og hårdt. Afhængig af elasticiteten vil det blive mere fleksibelt, efter-
hånden som møblet tages i brug. Dette er med til at gøre møblet blødere og mere 
behageligt, men kan også medføre rynker.

Omfanget af rynker varierer alt efter materialetype (stof eller læder) og kan også afhænge 
af lædertype og sædebredde. Jo blødere fyld og jo større pude, jo større er tendensen til 
rynker og folder. Disse er dog ganske naturlige og er ikke fejl i kvaliteten af dit møbel. 

Rynker og folder kommer typisk inden for den første måned afhængigt af, hvor meget 
møblet bruges og hvor elastisk materialet er. Herefter vil stoffet kun udvide sig i mindre 
grad. Når det gør, kan man glatte overskud ud med hånden, så det igen fordeles på 
hynden. 

4. Pleje af polstermøbler

Dit møbels plejebehov afhænger af, hvor meget du bruger det. Som med alt, hvad man 
bruger dagligt, skal man passe og pleje det jævnligt. Det gælder også et møbel. Derfor 
anbefaler vi, at du gør dine møbler rent regelmæssigt, så du får størst mulig glæde af dem. 
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Vedligeholdelse
Alle slags polstermøbler har godt af vedligeholdelse. Det betyder, at du bør støvsuge dine 
møbler én gang om ugen, så støv og snavs ikke sætter sig fast. Vi anbefaler også, at du af 
og til tørrer stoffet med en fugtig klud, så fibrene forbliver elastiske og stoffet holder sig flot 
længere. Det er desuden vigtigt, at du fjerner pletter og snavs så hurtigt som muligt.

Imprægnering
Hvis møblet bliver plejet og vedligeholdt i henhold til ovennævnte anvisninger, er det ikke 
nødvendigt at imprægnere. Vælger du alligevel at imprægnere, anbefaler vi, at du kun 
anvender certificerede produkter uden silikone og er ekstra grundig med den ugentlige 
støvsugning. For når den fugtafvisende hinde fra imprægneringen forsvinder, vil snavs 
lettere sætte sig fast og øge risikoen for pilling.

Pletrens 
Kommer der pletter på betrækket, kan det være fristende selv at gå i gang med at fjerne 
dem. Men vær forsigtig, da man kan ofte gøre mere skade end gavn, og rensning tit kræver 
fagfolk. Hvis uheldet er ude, skal du altid gå i gang straks. Anvend aldrig almindelige 
rengøringsartikler, da syren ødelægger fibrene. Der er forskellige fremgangsmåder for 
pletrensning afhængig af, hvad pletten indeholder:

Ikke-fedtholdige pletter
Fjern forsigtigt det spildte (fra fx madvarer) med en ske eller bagsiden af en kniv. Sug så 
meget af pletten op vha. hvide klude eller køkkenrulle. Læg et fugtigt klæde vredet i rent, 
lunkent vand over pletten – gerne på hele fladen for at undgå en ny plet – og lad det ligge 
til, pletten er suget op. Undgå at gnide, da det får det spildte til at trænge længere ind og 
også kan hvidslibe stoffet. 

Fedtholdige pletter
Fedtholdige pletter kan fjernes med et pletfjerningsmiddel. Brug af disse er på eget ansvar. 
Vil du alligevel benytte et pletfjerningsmiddel, anbefaler vi, at du:
•      Anvender en blød hvid klud 
•      Prøver på et ikke-synligt område først for at se, om farven forsvinder 
•      Behandler pletten udefra og ind for at undgå skjolder 
•      Tørrer hele stoffet over med en fugtig klud, når pletten er fjernet 

Opsøg altid en professionel møbelrenser, hvis der er tale om vanskelige pletter. 

5. Læder

Med et lædermøbel er du blevet ejer af et fantastisk naturprodukt. Læder har karakter, 
et flot udseende og er både slidstærkt, stilfuldt og nemt at vedligeholde. Da læder er et 
naturprodukt, kan man opleve strukturforskelle på selv de smukkeste huder, der har hver 
sine karakteristika. Det kan være insektbid, rifter, forskellig struktur og elasticitet afhængig 
af, hvilken del af huden der er brugt. Sådanne uregelmæssigheder er ikke fejl, men kende-
tegnene for ægte læder. 

Rynker
Når du tager dit nye lædermøbel i brug, er læderet forholdsvist stramt. Men i takt med 
at du bruger møblet, vil læderet udvide sig en smule, så der kan opstå rynker. Det sker 
typisk inden for den første måneds tid, afhængigt af hvor meget møblet bruges. Herefter 
vil læderet kun udvide sig i mindre grad. Disse rynker er ganske naturlige og ikke en fejl i 
kvaliteten af dit møbel. 

Lædertyper
Vi anvender tre forskellige lædertyper: Anilin, semi-anilin og dækfarvet læder. 

Anilin-læder er et ubeskyttet og levende materiale, der føles meget blødt, komfortabelt og 
har et naturligt udseende. Derfor vil man også altid opleve forskelle i struktur og farve samt 
ujævnheder i huden. Åndbarheden gør også anilin-læder meget modtagelig over for snavs, 
fedt og fugt. Til gengæld vil skaden fortage sig relativt hurtigt og trækkes op i læderet. Jo 
mere læderet bliver brugt, jo mere patina vil det få. Det opleves som et mere blankt eller 
mat look på de flader, der benyttes mest. Disse ændringer er en naturlig proces ved et 
levende materiale som anilin-læder og anses ikke som en gyldig reklamationsgrund. 

Semianilin-læder har fået en let overfladebehandling og er derfor mere modstandsdygtigt 
end anilin-læder. Det gør læderet meget brugervenligt og giver det et mere ensartet udtryk 
uden at give afkald på læderets bløde og behagelige egenskaber. 

Dækfarvet læder (også kaldet narvlæder) har fået en noget kraftigere overfladebeskyt-
telse, der gør naturlige uregelmæssigheder mindre synlige og giver et materiale med stor 
holdbarhed.

8 9



Pleje af læder
Når du får dit lædermøbel fra os, er det klar til brug, da læderet er helt færdigbehandlet, 
når det forlader garveriet. Herfra skal du kun yde en lille indsats for at kunne nyde det i 
mange år fremover. Støvsug jævnligt med en blød børste og tør fladerne over med en tør 
eller let fugtig klud, når det trænger til rengøring. Er læderet mere tilsmudset, kan man 
tørre af med en klud, der er vredet hårdt op i demineraliseret vand, så du undgår kalkplet-
ter. Ved værre tilsmudsning aftørres hele møblet med læderrens. Brug 
af plejeprodukter på anilin-læder vil gøre læderet mørkere, indtil fugten er absorberet.

Alle lædermøbler bør desuden beskyttes mod sollys og stærk varme. Placér derfor 
møblerne i god afstand fra radiatorer, brændeovne og stærk sollys, da det kan falme 
og udtørre læderet. Den tørre luft, der kommer, når vi skruer op for varmen, slider også 
på læderet. Derfor er det en god idé med en stabil temperatur på 20-22 grader i vinter-
halvåret. Anilin-læder er ekstra sårbart over for sol og varme.

Min. 20-30 cm afstand til varmekilder

Forlæng levetiden af dit møbel

Må ikke stå i direkte sollys

Giv dit møbel regelmæssig pleje
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