
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.

PULVERLACKERAD YTA (Aluminium & Galvaniserade stålramar) 

Rengör försiktigt med vatten och en mild rengöring för att avlägsna eventuell smuts eller 
stänk. Använd en mikrofiberduk eller en svamp för att torka av möblernas ytor. Ta bort 
ytvatten med en mjuk trasa för att undvika vattenfläckar. 

För maximalt skydd mot UV-ljus, salt och fuktig luft behandla ramen med flytande vax. 

Undvik att använda några slipande rengöringsmedel eller material så som stålull, då detta 
kan skada den pulverlackerade ytan. Om du skulle få en skada på den lackerade ytan kan 
detta bättras på med Bengalack. 

När möblerna ej används bör dessa förvaras torrt och väl ventilerat inomhus. De ska inte 
förvaras upp och ner. 

UTOMHUSTYGER

Smuts och fläckar är till stor del oundvikligt på dynor som används utomhus så lämna därför 
inte dina dynor ute i regnet. Täck över dem eller ta in dem när de inte används. 

Ta bort lös smuts och skräp så att tyget inte riskerar att bli missfärgat. Om du spiller, torka 

1



upp och rengör så snart det inträffar. De flesta av våra tyger inte är avtagbara så vi 
rekommenderar att dessa behålls på vid rengöring. Rengör med en mjuk trasa och en mild 
rengöring. För att undvika vattenmärken eller fläckar från rengöringsmedel rekommenderar vi 
att du rengör hela ytan. Testa alltid på ett mindre synligt område innan du rengör synliga ytor. 

TEAK

Teak är ett lättskött material som utan underhåll åldras i en vacker ljus silvergrå färg om de 
lämnas ute under normala omständigheter. Rengör ordentligt en till två gånger per år med 
vatten och såpa. Eventuella märken slipas bort med ett fint sandpapper för att återfå en slät 
ytfinish. Använd inte högtryckstvätt på dina trämöbler då detta kan göra ytan gropig. 

Om du vill behålla teakens vackra gyllenbruna färg kan du olja in dina möbler med teakolja. 
Slipa med ett fint sandpapper innan du oljar in dem. När möbeln inte används bör du förvara 
den skyddad för bästa hållbarhet. 
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