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Laminat / Melamin
Laminat/Melamin är ett hållbart, lättskött och hygieniskt material. Daglig rengöring görs med en lätt fuktad 
trasa och handdiskmedel alternativt ett milt rengöringsmedel (använd aldrig slipande medel), torka ytan.

Fanér / lackerat trä
Fanér är ett tunt skikt av massivt trä limmat på annat trämaterial och därefter lackerat. Trä är ett levande 
material och kan därför påverkas av sol, fukt och värme. Daglig rengöring görs med en lätt fuktad trasa och 
handdiskmedel alternativt ett milt rengöringsmedel (använd aldrig slipande medel), torka ytan.

Oljad kant
En oljad kant på en laminerad stol ger skydd mot smuts och väta, efter frekvent rengöring kan kanten behöva 
oljas in på nytt.

Plast
Daglig rengöring görs med lite vatten och handdiskmedel alternativt ett milt rengöringsmedel (använd aldrig 
slipande medel), torka ytan.

Lackerade och kromade metallytor
Lackerade och kromade metallytor är hållbara och lättskötta. Daglig rengöring görs med lite vatten och hand-
diskmedel alternativt ett milt rengöringsmedel (använd aldrig slipande medel), torka ytan.

Textil
Dammsug varje vecka med ett mjukt munstycke. Ta bort ev. fläckar så fort som möjligt med ljummet vatten på 
en vit trasa. Gnugga ej. Vid svårare fläckar använd lite PH-neutralt rengöringsmedel.

Linoleum
Daglig rengöring görs med lite vatten och handdiskmedel alternativt ett milt rengöringsmedel (använd aldrig 
slipande medel el. starka lösningsmedel).  Avsluta med rent vatten och torka ytan.

SKÖTSELINSTRUKTIONER FÖR OLIKA YTMATERIAL 

TÄNK PÅ FÖLJANDE:
• Värme – Ställ aldrig varma grytor e dylikt direkt på ytan, använd alltid värmeisolerande underlägg.
• Repor – Ytan kan repas om kniv används direkt mot ytan, använd alltid skärunderlag.
•  Fukt  – Spilld vätska skall alltid torkas upp omedelbart, speciellt kring urtag och kanter. Tänk på att vissa   

ämnen,  t ex kaffe och te, kan orsaka bestående fläckar vid längre exponering. Rött vin kan ge omedelbara skador.
• Produkter med vattenburen lack - Främmande ämnen såsom tejp, häftmassa och hudkräm kan leda till  
 avflagning/färgsläpp.


