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Stole
PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESGUIDE
Polster
Den vigtigste vedligeholdelse er støvsugning.
Det fjerner smuds og støv, som ellers kan
trænge ind i stoffet og sætte sig fast. Husk altid
at bruge et blødt mundstykke. Gnid ikke for
hårdt på stoffet, da dette kan fremprovokere
”pilling” eller eventuelt misfarvning.
Alle tekstiler afgiver fnuller på overfladen, også
kaldet pilling. Fnuller kan fjernes forsigtigt med
en elektrisk fnugfjerner.
IKKE-FEDTHOLDIGE PLETTER: I første omgang
duppes skånsomt med en ren, fnugfri klud eller
svamp, opvredet i rent, varmt vand. Pletten
bearbejdes fra yderkant og ind mod midten.
FEDTHOLDIGE PLETTER: Kan fjernes med
hertil egnede pletfjerningsmidler. Vi anbefaler
altid, at der testes
på produkterne et
mindre synligt sted,
før de anvendes på
det udsatte område.
Vi anbefaler Guardian
skumrens.
At betrækket er
aftageligt betyder ikke,
at det kan renses eller
vaskes.
Poly rattan
Skidt fjernes nemt med en fugtig klud eller en
blød børste. Ved genstridige pletter bruges
vand med lidt sæbe. Hård børste bør aldrig
benyttes. Overfladen kan blive beskadiget og
der er en risiko for,
at materialerne
bliver skrøbelige.
For at forlænge
livstiden anbefaler
vi opbevaring
indendørs eller
brug af beskyttende
dækning.

Polypropylen (PP)
Plastikmøbler gøres rene
med vand eller mild
opvaskemiddel. Grovere
rengøringsredskaber
kan skade overfladen på
plastikken. Sol og lys kan
ændre farven på produktet
permanent.
Aluminium
Møbler lavet af aluminium behøver ingen
bestemt form for behandling. Rengør med en
blød klud og mild opvaskemiddel. Tør efter
med en fugtig klud. Er oftest behandlet med et
lag af lak. Dette slides af. Aluminium tåler ikke
saltvand.

Teak træ
Teak træ har et naturligt højt olieindhold
og kan modstå ekstreme vejrforhold. På
grund af påvirkning af regn og sol, kan
der opstå en naturlig
vejrpåvirkningsproces.
For at beholde den
originale farve i
længere tid, anbefaler
vi behandling med teak
træs olie. Teak møbler
skal oplagres overdækket
henover vinteren. Undgå
opbevaring af møblerne i varme rum, da træ
tørrer ud hurtigt. Vi anbefaler regelmæssig
stramning af skruer.
©Copyright Zederkof A/S

1/2

zederkof.dk

PRODUKTVEJLEDNING: NO 1019 / 2020 / ARH

Stole
PLEJE- OG VEDLIGEHOLDELSESGUIDE
Stål
Rengøres med mild sæbe og vand. Tør efter
med en tør klud.

Finér
Til daglig rengøring anbefales en let fugtig
klud. Tør efter med en tør klud. Vand bør kun
anvendes i begrænsede mængder. Spildte
væsker fjernes øjeblikkeligt, da finér er
følsomt overfor fugt. Brug aldrig sulfo eller
salmiakholdige rengøringsmidler.

Træ/massivt træ
Til hverdagsrengøring af
træoverflader anbefaler
vi en let fugtig klud. Vand
må helst kun anvendes
i små doser. Hvis vand
ikke er tilstrækkeligt, kan
sæbespåner bruges. Det
er vigtigt aldrig at anvende
midler indeholdende sulfo og salmiakholdige
rengøringsmidler, da disse kan misfarve træet.
Træ er et levende materiale, der ændrer sig ved
varme og kulde.
Komposittræ
Til daglig rengøring anbefales en fugtig klud
evt. tilsat sulfo. Afkalkningsmidler, sprit, klorin
og lignende rengøringsmidler skal fjernes
omgående med en opvredet klud. Ridser kan
fjernes med fint sandpapir.
Laminat
Den daglige rengøring foretages med rent vand
- dog tåler laminatoverflader alle almindelige
rengøringsmidler. Undgå så vidt mulig brugen
af sulfo, idet dette vil efterlade en fedtet
overflade. Er der pletter som ikke umiddelbart
kan fjernes, kan man prøve med en ligelig
blanding af vand og klorin.

Lakerede træ møbler
Aftørring med en fugtig klud, opvredet i rent
vand. Aftørring med en tør
klud. Er lakken mat kan et
tyndt lag møbelolie påføres.
Må ikke anvendes udendørs.

Skruer
Løse skruer er en naturlig
konsekvens ved almindelig
brug. Vær opmærksom på
løse skruer og sørg for at
stramme alle skruer hver 6.
måned.

Spørgsmål? Ring 8912 1200
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