Skötselråd för möbler i aluminium, textilene och trä
Vad roligt att du valde en möbel från Hillerstorp!
Produktfördelar
Möbler av aluminium med inslag av textilen och trä är lätta och kräver väldigt lite underhåll.
Möbeln klarar att stå ute hela sommaren om skötselråden följs.
Rengöring & underhåll
Tvätta/vask möbeln regelbundet med ett milt rengöringsmedel så att inte smuts får fäste. För att
behålla lystern i träet ska möbeln oljas vid behov. Stryk träytorna med en träolja för hårda träslag.
Var noga med att torka bort överflöd med en trasa, ytan blir annars klibbig. Undvik att jobba i starkt
och direkt solljus.
För att förlänga livslängden på din möbel rekommenderar vi att du skyddar den med ett möbelskydd.
Tips
Möbler som stått ute länge och blivit smutsiga eller där träet fått svarta prickar ska rengöras. Använd
borste och trärengöringsmedel på träytorna och låt torka. Om träet blir uppruggat av behandlingen,
slipa lätt med ett fint sandpapper innan du oljar möbeln igen.
Förvara din möbel torrt och svalt vintertid.
Skulle korrosion uppträda på skruvar – borsta dem rena med stålborste och täck med rostskyddsfärg.

Maintenance advice for furniture made of aluminum, textilene and wood
Congratulations on your choice of garden furniture from Hillerstorp!
Product Benefits
Aluminum furniture with textilene and wooden detail are lightweight, easy to use and requires only a
little maintenance.
The furniture can be left outdoors during the summer season if the maintenance instructions are
followed.
Cleaning/maintenance
Clean the furniture regularly with a mild detergent. To keep the luster in the wood, the furniture
should be oiled in when necessary. Use a hardwood oil. Be sure to wipe off excess oil with a cloth or
else the material will be very sticky. Avoid working in strong and direct sunlight.
To keep the furniture in a good condition we recommend protecting it with a furniture cover.
Tip
Furniture that has been outdoors for a long time will need to be cleaned eventually. Black spots, dust
and stains are common on wooden areas. When necessary, clean the furniture using a brush and a
wood-cleaner on the wooden details and let it dry. You might want to gently sand the wood
afterwards for before re-oiling the furniture again.
Store the furniture dry and cool during the winter-season.
If corrosion occur on screws – brush them clean with a steel brush and cover with anti-corrosive
paint.

