ONNEA UUDEN
Lue ja säilytä tuotteen mukana saapuvat hoito-ohjeet
ja noudata aina ensisijaisesti tuotteelle tarkoitettuja
hoito-ohjeita. Varmista aina hoitotuotteen soveltuvuus huonekalullesi ennen käyttöä. Jos olet epävarma
tuotteen hoito-ohjeista, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme tai lähimpään myymälääsi, niin autamme sinua huoltamaan tuotettasi kestävästi. Laajasta

ELÄMÄNKUMPPANIN
VALINNASTA!
Oikeanlaisella huoltamisella varmistat, että elämänkumppanistasi on iloa
sinulle mahdollisimman pitkään. Laadukasta tuotetta kannattaa huoltaa

valikoimastamme löydät myös elämänkumppanillesi

hyvin, sillä on sekä vastuullista että ekologista korjata ja ylläpitää jo

soveltuvat hoitotuotteet. Kun tuote tulee elinkaarensa

olemassa olevaa huonekalua.

päähän, kierrätäthän tuotteen asianmukaisesti.

ESPOO | HELSINKI | HÄMEENLINNA | JYVÄSKYLÄ | KOUVOLA | KUOPIO | LAHTI | LAPPEENRANTA
OULU | RAISIO | ROVANIEMI | SEINÄJOKI | TALLINNA | TAMPERE | VAASA | VANTAA

Yleisiä huonekalujen käsittelyohjeita
• Puhdista tahrat aina tuoreeltaan ja vältä tekstiilien turhaa pesua.
• Siirrä sohvaa aina pohjasta nostamalla. Älä nosta käsinojista tai
istu käsinojien päällä. Ethän liu’uta sohvaa lattialla, jottei jalkojen
kiinnitys vaurioidu.
• Kiristä huonekalujesi ruuveja (tuolien, sohvan jalat ym.) säännöllisesti, sillä liike voi aiheuttaa ruuvien löystymistä ajan kanssa.
Kiristettäessä ruuveja kiristä kaikki ruuvit ensin kevyesti, jonka
jälkeen kiristä kaikki ruuvit loppuun saakka. Vältä kiertämästä
ruuveja liian tiukalle.
• Nosta jatkettavia ruokapöytiä aina tukirakenteista, ei kansista.
Liikkuvat kannet voivat vaurioitua vääntyessään.
• Älä istu moottoroidun sängyn pääty- tai jalkopäähän, kun päädyt
ovat säädettynä yläasentoon.
• Jos kokoat osissa toimitettavan tuotteen itse, tutustu aina
kokoamisohjeeseen kertaalleen ennen kuin aloitat kokoamisen.

PUUPINNAT

Puu on luonnonmateriaali, ja jokainen puusta valmistettu kaluste on
yksilöllinen. Puun ulkonäkö saattaa muuttua ajan saatossa, joka on
sen luonnollinen ominaisuus. Luonnonmateriaalina puu myös reagoi
ilmankosteuteen, joten ethän sijoita kalustetta patterin välittömään
läheisyyteen välttääksesi kalusteen liiallisen kuivumisen.
Massiivipuu
• Pyyhi pinta säännöllisesti nihkeällä, nukkaamattomalla liinalla.
Puuta voi myös pyyhkiä kosteammalla, poista tuolloin ylimääräinen kosteus kuivalla liinalla. Tahroja voi poistaa neutraalilla,
miedolla pesuaineliuoksella. Kokeile pesuaineliuosta aina ensin
esim. kannen alle näkymättömään kohtaan. Vältä hankausta, sillä
se voi kuluttaa pintakäsittelyä ja jättää jäljen pintaan.
Puuviilu
• Pyyhi pinta säännöllisesti nihkeällä, nukkaamattomalla liinalla.
Poista ylimääräinen kosteus kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.
Käytä neutraalia, mietoa pesuaineliuosta tahrojen puhdistamiseen. Pyyhi nesteet tuoreeltaan ja vältä hankausta.

PUUN PINTAKÄSITTELYT

Lakattu
• Lakattu pinta on kestävä käytössä. Tahroja voi poistaa nihkeällä
liinalla ja miedolla pesuaineliuoksella. Kuivaa pinta pyyhinnän
jälkeen, poista nesteet tuoreeltaan. Vältä hankausta, sillä
lakkapinta voi alkaa kiiltää voimakkaan hankauksen tuloksena.

MUUT MATERIAALIT

Metalli
• Pyyhi pinta säännöllisesti nukkaamattomalla, pehmeällä liinalla.
Vältä hankausta naarmujen välttämiseksi. Käytä mietoa pesuaineliuosta tarvittaessa tahrojen puhdistamiseen.
Laminaatti
• Pyyhi pinta säännöllisesti nihkeällä, nukkaamattomalla liinalla.
Kuivaa aina laminaatin ja reunalistan yhtymäkohta kuivalla
liinalla. Laminaatin puhdistukseen voi käyttää yleisimpiä
kotitalouksissa käytettyjä puhdistusaineita, vältä happamia
puhdistusaineita ja hankausta.
Linoleum
• Pyyhi pinta säännöllisesti nihkeällä, nukkaamattomalla liinalla.
Mikrokuituliina sopii hyvin linoleumin päivittäiseen pyyhkimiseen.
Käytä laimentamatonta, neutraalia puhdistusainetta ja pyyhi
hyvin. Kuivaa aina linoleumin ja reunalistan yhtymäkohta kuivalla
liinalla.
Keraaminen pinnoite ja lasi
• Keraaminen pinnoite hylkii hyvin likaa ja nesteitä, ja puhdistamiseen käy kostea liina ja keittiön yleispuhdistusaine. Älä käytä
hankaavia tai syövyttäviä aineita. Vältä astioiden liu’uttamista
kannen päällä välttääksesi naarmuja.
Marmori
• Marmori on huokoinen materiaali, joka imee itseensä herkästi
nesteitä ja likaa, joten poista tahrat ja neste tuoreeltaan. Marmori
on herkkä happamille tuotteille, kuten sitruunalle. Puhdista
varoen imukykyisellä liinalla, jonka jälkeen pyyhi haalealla vedellä
ja kuivaa imukykyisellä liinalla. Vältä hankaamista, sillä se voi
kuluttaa marmorin pintakäsittelyä. Marmori on luonnonmateriaali,
ja esimerkiksi Carrara-marmorin pintarakenteessa esiintyvä
tarolo eli pienet kolot ja rouheammat kohdat kuuluvat marmorin
ominaisuuksiin. Myös pintakuvioinnissa voi olla eroja, sillä
jokainen marmorituote on yksilöllinen. Huomioi myös, että
marmorin väri vaikuttaa tuotteen hoitoon ja käytettäviin
hoitotuotteisiin.
Muovi
• Pyyhi kostealla, nukkaamattomalla liinalla. Käytä vain erittäin
mietoa saippualiuosta välttääksesi muovin samenemisen. Vältä
hankausta välttääksesi naarmuja. Ajan saatossa muovipintaan
tulee hiertymäjälkiä. Tämä on muovituotteiden ominaisuus.

Öljytty
• Pyyhi pinta nihkeällä liinalla, ja kuivaa pyyhkimisen jälkeen
nukkaamattomalla liinalla. Käytä neutraalia, mietoa pesuainetta.
Uusi öljykäsittely laadukkaalla puuöljyllä tuotteen ohjeen mukaan
säännöllisesti. Levitä hoitotuote puun syykuvion suuntaisesti.
Saippuoitu
• Saippuoitu pinta on hyvä käsitellä kertaalleen ennen käyttöönottoa. Pyyhi pinta nihkeällä liinalla, puhdistukseen voi käyttää
mietoa saippualiuosta. Kuivaa pinta pyyhkimisen jälkeen
nukkaamattomalla liinalla. Uusi saippuakäsittely laadukkaalla
puusaippualla tuotteen ohjeen mukaan säännöllisesti. Levitä
hoitotuote puun syykuvion suuntaisesti.

VERHOILUMATERIAALIT

Verhoilukankaat
• Imuroi kangas säännöllisesti tekstiilisuulakkeella pitkillä vedoilla
samansuuntaisesti. Käsittele kangasta hellävaraisesti ja vältä
hankausta sekä turhaa pesua. Noudata aina kangaskohtaisia
pesuohjeita. Suosittelemme kaikille irrotettaville tekstiileille
pesulapesua ohjeen mukaan. Jos kangas on vesipestävä, tulee
noudattaa ohjeen mukaista pesulämpötilaa ja käyttää pesuainetta maltillisesti. Päälliset tulee pestä väljästi, jotta päällisiin ei
muodostu pesuraitoja. Pue päälliset huolellisesti takaisin
sisätyynyjen ja rungon päälle aina hieman kosteana ja anna
kuivua muotoonsa. Tahrat voi poistaa nihkeällä liinalla
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Taljat
• Imuroi talja kevyesti pitkillä vedoilla ja poista tahrat pyyhkimällä
nihkeällä liinalla.

paikallisesti. Kostuta tuolloin näkyvä alue kokonaan, jottei
kankaaseen jää rengasta. Kokeile hoitotuotteita aina ensin
huonekalun taustapuolelle huomaamattomaan kohtaan.
Suora auringonvalo voi haalistaa tekstiiliä ajan saatossa.
Nahka
• Hoida nahkaa säännöllisesti nihkeällä pyyhkimällä ja tarvittaessa
imuroimalla pehmeällä suulakkeella. Vältä hankaamista. Käsittele
nahkatuote säännöllisesti nahkanhoitoaineella, jotta nahka pysyy
siistinä ja vältät kuivumisen sekä mahdollisen halkeilun.
• Aniliininahka on nahkalaaduista vähiten käsitelty ja huokoisin,
jolloin se on myös alttiimpi ulkoisille rasitustekijöille. Säilyttääkseen kauniin ulkonäkönsä vaatii se nahkalaaduista eniten
säännällistä hoitoa.

SOHVAN JA NOJATUOLIN TÄYTTEET

Vaahtomuovi, memory foam
• Pöyhi selkä- ja istuintyynyjä viikoittain. Vaihtele tyynyjen paikkoja,
jotta ne kuluvat tasaisesti ja tuote kestää käyttöä mahdollisimman
pitkään. Ajan saatossa tyynyt ja pehmustemateriaalit pehmenevät käytössä lisäten istuinmukavuutta.
Untuva, synteettinen untuva
• Pöyhi tyynyjä viikoittain säilyttääksesi niiden kuohkeuden.
Vaihtele tyynyjen paikkoja, jotta ne kuluvat tasaisesti ja kestävät
käytössä mahdollisimman pitkään. Rakenteensa vuoksi höyhenja untuvatyynyt vaativat enemmän pöyhimistä kuin vaahtomuovija vanutyynyt. Voit myös poistaa tyynynpäälliset helpottaaksesi
pöyhimistä ja saavuttaaksesi paremman lopputuloksen.
Pöyhimättömistä höyhen- ja untuvatyynyistä tulee helpommin
höyheniä läpi, kun höyhenet painuvat kasaan ja takertuvat
toisiinsa.

Sisal ja juutti
• Sisal ja juutti ovat luonnonkuituja, ja ensimmäisten kuukausien
aikana matto voi varista hieman. Imuroi alkuun sekä maton alta
että päältä maton leveyden suuntaisesti. Sisal ja juutti pehmenevät ajan kanssa käytössä. Tahrat tulee poistaa tuoreeltaan
miedolla pesuaineliuoksella.

MAKUUHUONE

Petauspatja, joustinsängyt
• Käytä petauspatjansuojaa pidentääksesi petauspatjan käyttöikää.
Anna vuoteen hengittää ennen sängyn sijaamista. Pese petauspatjan päällistä ohjeen mukaan ja tuuleta petauspatjaa säännöllisesti. Petauspatjan suositeltu vaihtoväli on n. 5-8 vuotta riippuen
tuotteesta. Käännä joustinpatjaa noin kuuden kuukauden välein,
täten saat patjallesi lisää käyttöikää sen kuluessa tasaisesti.
Huom! Tempur-materiaali ei saa pakastua, pakastuessaan se voi
menettää ominaisuutensa.
Tyynyt, peitot
• Laadukkaat vuodetekstiilit lisäävät nukkumismukavuutta. Tuuleta
vuodevaatteita säännöllisesti sekä pese ja huolla tuotteen ohjeen
mukaan. Pöyhi tekstiilejä säännöllisesti. Makuuhuonetekstiilit
ovat hygieniatuotteita ja niitä on hyvä päivittää säännöllisesti.
Tyynyn vaihtoväli n. 2 vuotta ja peitteen n. 4 vuotta. Huom!
Tempur-materiaali ei saa pakastua, pakastuessaan se voi
menettää ominaisuutensa.

MATOT

Imuroi matto viikoittain. Imuroi pitkillä vedoilla yhdensuuntaisesti.
Poista tahrat tuoreeltaan nihkeällä liinalla. Suosittelemme aina
maton pesettämistä ammattitaitoisessa pesulassa. Vältä turhaa
pesua. Säilytä matto käärittynä pahvisen putken ympärille, pintapuoli
sisäänpäin kuivassa tilassa valolta suojattuna.
Villa
• Villa on luonnostaan likaa hylkivä materiaali, joten useimmiten
huolellinen, kevyt pitkillä vedoilla imurointi ja paikallinen
tahranpoisto riittää. Käytä puhdistukseen mietoa marseillesaippualiuosta. Uudessa villamatossa villakuidun irtoaminen
on materiaalin ominaisuus ja vähenee käytössä ajan kanssa.
Monisuuntainen hankaus kiihdyttää villanukan irtoamista.
Viskoosi
• Imuroi matto viikoittain. Imuroi pitkillä vedoilla yhdensuuntaisesti.
Suosittelemme kuivapesua ammattitaitoisessa pesulassa. Vesi
turvottaa viskoosikuitua ja avaa sen rakenteen, joten nestemäisiä
puhdistusaineita ei tule käyttää tahrojen poistoon.
Paperinaru
• Pyyhi nihkeällä, pehmeällä liinalla hellävaraisesti punoksen
suuntaisesti. Imeytä nesteet talouspaperilla tai pehmeällä
pyyhkeellä, ja painele kuivaksi. Älä kostuta liikaa, se voi
haurastuttaa paperinarua.
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