
Thank you for choosing us for your outdoor living space!

We strongly believe that design and function are equally important and to 
make your new furniture last even longer please read below care instructions. 

We hope that they will help so that you can relax and create new memories 
with friends and family over years to come.

PULVERLAKKERT OVERFLATE (Aluminium & Galvaniserte stålrammer) 

Rengjør forsiktig med vann og et mildt rengjøringsmiddel for å løsne eventuelt smuss eller 
flekk. Bruk en mikrofiberklut eller en svamp for å tørke av møblenes overflater. Fjern 
regnvann med en myk klut for å unngå vannflekker. 

For maksimal beskyttelse mot UV-lys, salt og fuktig luft så anbefales å behandle rammen 
med flytende voks. 

Unngå å bruke rengjøringsmiddel med slipemiddel i eller materiale som stålull, da dette kan 
skade den pulverlakkerte overflaten. Dersom du får en skade på den lakkerte overflaten kan 
dette utbedres på med Bengalack. 

Når møblene ikke er i bruk bør de oppbevares tørt og i et godt ventilert rom. De skal ikke 
oppbevares opp ned. 

UTENDØRS STOFF

Smuss og flekker er nærmes umulig å unngå på puter som brukes ute så la derfor ikke 
putene ligge ute i regnet. Dekk over de eller ta de inn når de ikke brukes. 

Fjern løst smuss og støv slik at stoffet ikke risikerer å bli missfarget. Derom du søler, tørk opp 
og rengjør omgående. De fleste av våre stoffer er ikke avtagbare så vi anbefaler at disse 
beholdes på ved rengjøring. Rengjør med en myk klut og en mild rengjøring. For å unngå 
vannmerker eller flekker fra rengjøringsmiddel anbefaler vi at du rengjør hele overflaten. Test 
alltid på et mindre synlig område før du rengjør synlig flate. 

TEAK

Teak er et lettstelt materiale som uten vedlikehold eldres i en vakker lys sølvgrå farge dersom 
de settes ute under normale omstendigheter. Rengjør skikkelig en til to ganger pr. år med 
vann og såpe. Eventuelle merker slipes bort med et fint sandpapir for å få igjen en slett 
overflate. Ikke bruk høytrykksvasker på tremøbler da dette kan gjøre overflaten ujevn. 

Dersom du vil beholde teakens vakre gyllenbrun farge kan du olje inn dine møbler med 
teakolje. Slip med et fint sandpapir før du oljer det inn. Når møblene ikke brukes bør du 
oppbevare de tørt/under tak for lengre holdbarhet. 




