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SKÖTSELRÅD

MAINTENANCE ADVICE

Vad roligt att du valde en möbel ifrån Hillerstorp! Möbeln är
tillverkad för utomhusbruk och tål att stå ute hela sommaren
om skötselråden följs.

Congratulations to your choice of garden furniture from
Hillerstorp! The furniture is designed for outdoor use and can
be left outdoors during the summer season on the condition
the maintenance instructions are carefully followed:

Produktfördelar
Kompaktlaminat är ett slitstarkt material med en hård
yta som ej repas lätt.
Materialet påverkas inte av
klimat och kan med fördel
användas utomhus utan
problem. Materialet tål både
regn och frost, samt bleks
inte av solen.
Bänkskivans relativt låga
vikt förenklar både transport
och handhavande.

Product features
Compact laminate is a durable
material with a hard surface
that is not easily scratched.
The material is not affected
by temperature and humidity
fluctuations, making it suitable
for a wide range of outdoor
applications. It withstands
both rain and frost, and is not
bleached by the sun.
The relatively low weight
of the benchtop simplifies
transportation and handling.

Rengöring
Materialet är enkelt att underhålla och rengöra. Bänkskivan
rengörs i första hand med
varmt vatten och en mjuk
tvättsvamp. Svårare fläckar
kan med fördel tas bort med

princip alla rengöringsmedel,
undvik dock medel som har en
slipande effekt. Vi rekommenderar t.ex. fönsterputs som
innehåller lite ammoniak
– det lämnar inga torkfläckar
efter sig.
Tips
• Använd alltid grytunderlägg
om heta föremål ska ställas på
laminatet.
• Använd skärbräda för att
skydda laminat och kniv.
• Använd askfat, då brinnande
cigarett kan ge märken i
bänkytan.
• Även om bänkskivan är
slitstark och klarar utspillt vin,
fett osv så är det alltid bra att
omgående torka bort fläckar.

Cleaning
The material is easy to clean
and maintain. Warm water
and a damp sponge is all that
is needed. Difficult stains can
be removed with virtually all
detergents, but avoid those

that have an abrasive effect.
We recommend window
cleaner with a little ammonia
in it as it leaves no stains.
Tip
• Always use a tablemat when
placing hot objects on the
laminate.
• Use a cutting-board to
protect both the laminate and
knives.
• Cigarettes will mark the
surface so always use an
ashtray.
• Even though the benchtop is
durable and can handle wine
and fat, etc., it is always good
to wipe away stains
immediately.

