SKÖTSELRÅD ARCH kollektionen
Valnöt är ett vackert och väldigt exklusivt träslag. För att få fram det matta och exklusiva utseendet är vår valnöt
obehandlad och det gör det mera känsligt. Valnöt är ett levande och föränderligt material och för din möbel ska få en lång
livslängd så krävs det att du tar hand om den.
•

Undvik exponering för solljus, fukt och värme och håll möbeln torr. Annars kan möbeln blekas eller bestående
fläckar uppstå.

•

För att rengöra trät använd en ren mjuk fuktad trasa eller handduk. Torka sedan torrt.

•

För att rengöra mässingen, använd en ren mjuk fuktad trasa eller handduk och vid behov använd ett neutralt
rengöringsmedel, helt utan kemikalier tex såpa. Torka sedan torrt med en mjuk torr trasa eller handduk.

•

Fläckar kan uppstå om valnöten inte andas, tex om en sak står på samma ställe under en lång tid.

CARE INSTRUCTIONS ARCH collection
Walnut is a beautiful and very exclusive sort of wood. To get the matte and exclusive appearance, our walnut is
untreated and it makes it more sensitive. Walnut is a living and changing material and in order for your furniture
to have a long life-span, it is necessary to take care of it.
•

Avoid exposure to sunlight, moisture and heat and keep the furniture dry. Otherwise, the furniture may bleach or
permanent stains occur.

•

To clean the wood, use a clean soft damp cloth or towel. Then wipe dry.

•

To clean the brass, use a clean soft damp cloth or towel and, if necessary, use a neutral cleaner, without any
chemicals such as soap. Then wipe dry with a soft dry cloth or towel.

•

Stains can occur if the wood doesn’t breathe, for example, if a thing is standing in the same place for a long
time.

