TA VÄ L HA N D
OM D IN N YA MÖB EL

GRATULERAR
Vi gratulerar dig till valet av din nya möbel! En möbel från Brunstad är en kvalitetsprodukt som du kommer att ha glädje av i många år, förutsatt att du
behandlar och sköter den på rätt sätt. I dag finns det tyger, skinn och trä i många olika kvaliteter att välja mellan. Därför har vi gjort denna broschyr som
förklarar hur du bör sköta din möbel.
Mellan robusta fjäll som sträcker sig upp från fjorden hittar du Sykkylven, en liten by på Sunnmöre. Der började Hjalmar Brunstad å tillverka pinnstolar i en
källarlokal i 1941. Hans son, Helge Brunstad, har med fast hand vidareutvecklat verksamheten under flera decennier och Brunstad har utvecklats till en av Norges
ledande tillverkare av vardagsrumsmöbler. Tack vare gedigen erfarenhet, skickliga medarbetare, bra designer och fokus på kvalitet i alla led har Brunstad kunnat hålla
en stadig kurs trots den skiftande marknaden.
Med nästan 80 års erfarenhet kan vi garantera att du nu har kvalitetsmöbler.

10 ÅRS GARANTI PÅ
SITTDYNOR OCH RAM
DESIGN OCH MILJÖ
Våra råvaror uppfyller miljönormer ör freon löst skum-, lim- och iberplattor
utan lösningsmedel, och att inget trä kommer från regnskogen.
Brunstad tar ansvar för miljön. Vi investerar i teknik och maskiner som
tar största möjliga hänsyn till såväl miljön som medarbetarnas arbetsförhållanden och som dessutom ger en resurseffektiv drift. De flesta av våra
underleverantörer finns i vårt närområde. En möbel från Brunstad har därför
kort resväg inom den skandinaviska marknaden. Våra formgivare och produktutvecklare skapar möbler med ett tidlöst formspråk. Vi gör medvetna
materialval och prioriterar komfort. Resultatet är möbler med lång livslängd.

Tack vare systematiska tester och våra gedigna kunskaper om materialanvändning kan vi erbjuda 10 års ramgaranti. I våra möbler är delarnas kvalitet lika
högt prioriterade som det visuella uttrycket.

SITTDYNOR

RAMAR OCH STOMMAR

Formgjutna sittdynor ger förstklassig sittkomfort och hållbarhet. Svikten och
det mycket goda sidostödet ger maximal sittkomfort oavsett var i möbeln du
sitter. Kallskummets egenskaper ger ett bra sittdjup under hela produktens
garanterade livslängd och formgjutningen gör att mjukheten och svikten
anpassas efter produkten. Dynorna är också exceptionellt hållbara. De behåller
sin ursprungliga form och kvalitet till och med efter flera års användning.

Möblernas ramar och stommar tillverkas av antingen massiv furu eller gran,
plywood/laminat eller stål. Möblernas form och stil avgör vilket material vi
använder. Alla ramar i vår kollektion omfattas av 10 års garanti.

GRØNT PUNKT
Brunstad är medlem av Grønt Punkt Norge AS. Vi arbetar aktivt med
källsorteringoch återvinning av förpackningsmaterial och annat avfall från
tillverkning och drift.

Formgjutet kallskum har avsevärt bättre egenskaper än andra alternativ.
Det gäller både tryckdeformation och motståndskraft mot sammanpressning.
Dynorna avger inga miljöfarliga ångor eller partiklar.

TYGER
Historiskt sett har sättet vi använder våra möbler vi använder våra möbler förändrat sig till i dag. I dag har vi en TV som låser oss i soffan eller favoritfåtöljen
i några timmar varje kväll. Fler och fler måltider äts i dag i soffan, smulor och fett från mat och snacks lägger sig på soffan och sliter på fibrerna. Även hus
byggs ofta med öppen planlösning med köket i anslutning till vardagsrummet. Matos kan lägga sig på möblerna och orsaka slitage. Detta är bara några
av grunderna till att ta hand om sina möbler på ett riktigt sett för att dom ska hålla sig fina länge.

RENGÖRING

TYGSLITAGE

För huvudrengöringen rekommenderar vi skumtvätt. Kontakta din möbelhandlare för råd. Möbler med tygklädslar måste dammsugas och borstas med
jämna mellanrum för att de ska hålla sig fina länge. Avlägsna lösa smutspartiklar,
annars kan de fastna i tyget, slita på det och ge det ett matt utseende. Damm
och smuts kan vara allergiframkallande. Då och då bör möbelytorna torkas
med en ren, vit trasa som fuktats med ljummet vatten och vridits ur. Du kan
tillsätta lite syntetiskt diskmedel i vattnet. Det fräschar upp tyget och avlägsnar
ev. ludd och ytlig smuts. Låt tyget bli helt torrt innan du använder möbeln.

Möbler som används ofta kräver slittåliga tyger och god skötsel. Kläder med
kraftiga fibrer, naglar och grova sömmar ökar slitaget och kan dra ut trådar ur
tyget. Nya blåtyger kan färga av sig. Om du har möbler med vändbara dynor
ska du vända dem regelbundet och låta dem byta plats emellanåt. På så sätt
fördelas belastningen på klädseln, så att möblerna håller sig vackra längre.
Till möbler som används extremt mycket rekommenderar vi överdrag och
armstödsskydd. Husdjur bör inte få vistas i möblerna. Hår, klor och saliv sliter
hårt på tyget.

FLÄCKBORTTAGNING

UNDVIK DIREKT SOLLJUS OCH VÄRME

Fläckar avlägsnas omedelbart. Sug upp fläcken med en ren, vit trasa eller med
hushållspapper. Fläcken ska lösas upp försiktigt, gnid inte på den. De olika
fibrerna som möbeltyger är tillverkade av har olika egenskaper och måste
därför behandlas på olika sätt. Be din möbelhandlare om en fläckborttagningsguide eller ladda ner den från vår webbplats. Kontrollera att tygets färgämnen
tål det medel du tänker använda. Testa på ett litet område där det inte syns, låt
sedan torka och kontrollera resultatet.

Direkt strålning från solljus och värme skadar både textilfibrer och färger.
Möbeltyget bleks i större eller mindre grad, och starkare färger är mer känsliga
än ljusa färger. Använd därför persienner, markiser eller liknande för att
skydda möblerna mot direkt solljus. Placera möblerna på tillräckligt avstånd
från värmekällor. Blekning som beror på oförsiktig behandling är inte
reklamationsgrundande.

TRÄ
Trä är ett levande material som kräver skötsel, omtanke och underhåll för att behålla sin särprägel. Obehandlat trä är speciellt känsligt, och bör därför
rengöras och behandlas regelbundet. Brunstad använder inte trä från tropiska regnskogar.

ANVÄNDNING, SKÖTSEL, UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

NATURPRODUKT

Obehandlat trä tvättas med såpvatten. Använd en skurborste om fläcken inte
försvinner. Skura alltid i träets längdriktning. Skölj bort all såpa och torka sedan
noggrant. Lägg inte på en duk eller placera föremål på bordet innan ytan har
torkat helt. Lackerat och målat trä har en stark, slät och vattenavvisande
yta. Rengör med en lätt fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel.
Oljad ytor kräver underhåll, det är viktigt att ytorna aldrig torkar ut för
då finns en risk att dom spricker. Dessa bör behandlas regelbundet med
möbelolja. Trävirket ska vara rengjort torrs före behandling. Rengöring av
oljade ytor görs med vatten. Fukta en ren trasa och tvätta rent, låta det aldrig
ligga kvar vatten på ytan. Vänta tills ytan är torr innan du oljar in den igen.
Använd inte möbeln igen förens polkan har torkat in helt.

Trä är en naturprodukt som varierar i fråga om färgnyanser, struktur och hårdhet.
Strukturen på översidan varierar mellan randiga och flammiga mönster.
Små kvistar och mönster typ ”tigerstripes” kan förekomma.

UNDVIK DIREKT SOLLJUS OCH VÄRME
Inomhusklimatet varierar med årstiderna. Trävirke reagerar på dessa variationer
genom att krympa eller svälla. Det gör att möbler som är monterade med beslag
kan glappa mer under torrare perioder. Kontrollera därför regelbundet om du
måste efterspänna monteringsbeslagen. Möbler med synligt träverk bör inte
stå i direkt solljus, nära värmekällor eller i rum med stora klimatvariationer.
Då kan det bildas spänningar i limmade förbindelser och i möbelskivor, vilket
kan leda till att de spricker. Om trä utsätts för direkt solljus under längre tid
kan det blekas.

RANDIG

FLAMMIG

SMÅ KVISTAR

”TIGERSTRIPES”

LÄDER
Leverantörens råd om användning, skötsel och underhåll av lädermöbler bör alltid följas, eftersom det är den enskilda möbeltillverkaren som kan gå i god
för vad den enskilda produkten tål och kräver. Var uppmärksam på att en läderklädsel kan förändras något vid användning. Förändringarna gäller i högre
grad för läder än för textilier eftersom läder har en tendens att töjas med tiden. Detta är en naturlig egenskap som är svår att förhindra, oavsett hur stabil
och hållbar dynans skumkvalitet är och hur stramt läderklädseln har dragits på i fabriken.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING AV LÄDER

UNDVIK DIREKT SOLLJUS OCH VÄRME

Ett möbelläder är en naturprodukt med individuell struktur. Ärr och märken
kan härröra från insektsbett och är något som betonar materialets äkthet.
Lädermöbler kan behålla sin skönhet i många år och är lättskötta. Vi använder
läder av hög kvalitet med ett mjukt och behagligt grepp. För att lädret ska hålla
länge bör du sköta det på följande sätt:

Läder är ett levande material som kräver hög luftfuktighet. Undvik uttorkning.
Placera inte lädermöbler nära värmekällor. Se till att det är minst 20–30 cm
mellan möbeln och värmekällan. Skydda möblerna så att de inte utsätts för
direkt solljus under längre perioder.

VIKTIGT ATT VETA NÄR DU KÖPER EN LÄDERMÖBEL
Håll möblerna rena så att smuts och damm inte tränger in i lädrets porer.
Använd dammsugare med en mjuk borste. Vid fläckborttagning används
en trasa som fuktats med ljummet vatten. Fukta och sug upp fläcken. Börja
utifrån och arbeta in mot mitten av fläcken. Armstöd och nackkuddar är
speciellt utsatta för fett och svett som kan ge mörka fläckar och som med tiden
bryter ner möbellädret. Att använda överdrag, plädar och soffkuddar är till
god hjälp för att förebygga denna typ av skador. Behandla med lädervårdskräm
vid behov, men kom ihåg att rengöra först med en fuktig trasa, eller med ett
lämpligt rengöringsmedel. Om möblerna är mycket smutsiga bör du ta
kontakt med din möbelhandlare för professionell vägledning.
Tips! Mikrofiber trasa bör inte användas på läder.

• Läder är ett naturmaterial.
• Varje enskilt läder tar upp färgen på ett unikt sätt.
Enskilda möbler kan därför ha olika färgnyanser.
• Läder är ett elastiskt material som töjs ut, speciellt på sittytor.
• Olika läder kan töjas ut olika mycket. Hur mycket lädret töjs beror också
på hur möbeln används.
• Läder är känsligt för direkt solljus, svett, hårfett och smuts.
• Lädermöbler bör inte utsättas för direkt solljus eller värmekällor.
• Märken efter sår och insektsbett är normalt på denna typ av läderkvalitet
med naturlig narv.
• Tänk på att alla lädermöbler kommer att ändra utseende med tiden.
Det gör att möbeln får sin unika prägel.

CLASSIC LÄDER

ANILUX LÄDER

FÅRESKINN

Classic läder är ett lättare korrigerat, genomfärgat, pigmenterat och narvsatt
möbelläder. Classic är något tjockare och mer narvsatt än Basic. Ett tunt
skyddande lackskikt gör att de flesta fläckar blir lätta att ta bort. Classic är en
robust läderkvalitet som lämpar sig väl för barnfamiljer.

Är ett genomfärgat läder med naturlig narv och struktur. Färgnyanser och synliga
märken förekommer och bör ses som normalt. Våra luxkvaliteter är förstklassiga
möbelläder som andas, absorberar fukt och har en extra lyster och mjukhet. En
mycket lätt ytbehandling ger ett visst skydd. Anilux är alternativen för dig som
önskar exklusiva möbelläder med genuin skinnkänsla.

Har en temperaturutjämnande förmåga: varmt på vintern, svalt på sommaren.
Det kan absorbera vätska upp till 33 % av den egna vikten utan att skinnet
känns fuktigt, och har mycket hög brandsäkerhet. Med sin naturliga komfort:
Upp till 6000 ullfibrer per kvadratcentimeter, fördelas trycket över en stor yta
och gör skinnet mycket behagligt att sitta på.

NUBUCK LÄDER

Ull drar inte till sig damm eller smuts, till skillnad från syntetmaterial. Det är
lätt att hålla rent och kan tvättas.

Exempel på oregelbundheter i läder som inte är
reklamationsgrundande för Classic:

Nubuck läder är ett lätt slipat fullanilinläder där naturligheten och den
sammetsliknande mjuka känslan framhävts. Färgskiftningar, narvens egen
struktur, insektsbett och ärr lämnas synliga. Lädret har en extremt hög
komfort och mycket god andningsförmåga men är samtidigt känsligt för fläckar.

INSEKTSBETT, VÅRTOR

STRUKTUROLIKHETER

Förebyggande underhåll är nödvändigt för att upprätthållalädrets utseende
under lång tid. Ny möbel skall behandlas med Nubuck Protection Spray
som ökar skyddet och motverkar risken för permanenta fläckar. (En liten
flaska vill följa med möbeln) Det är alltid lättare att rengöra en yta som är
impregnerat. Det är särskilt viktigt att behandla armstöd, nacke och sitsar.
Rengöring och impregnering bör göras 2-4 gånger per år, eller oftare vid
behov. Dammsug möbeln regelbundet, för att få bort lös smuts och damm.

Exempel på oregelbundheter i läder som inte är reklamationsgrundande
för Anilux och Nubuck:

INSEKTSBETT, VÅRTOR

STRUKTUROLIKHETER

NACKFETT/FETTVECK

ÄRRBILDNINGAR

Observera att alla fårskinn är unika. Detta medför variationer mellan enskilda
skinn. Krull och fetthalt i pälsen varierar och gör att skinnen suger upp olika
mycket färgämnen vilket ger olika färgnyanser.

SKÖTSELRÅD
Vid lätt nedsmutsning: Dammsug, använd klisterrulle eller torka med svamp
och ljummet vatten. Vid grövre nedsmutsning: Tvätta med svamp och varmt
vatten (40°). Använd ett milt, flytande tvättmedel utan enzymer, fosfater,
peroxider, alkalier och blekmedel. Låt lufttorka. Utsätt inte skinnet för stark
värmekälla. Fläckar ska omedelbart dränkas in med kallt vatten

Om du följer dessa enkla regler kan du undgå mötet med
framtida problem som vi upplyser om i denna guid.
Det är brukaren eget ansvar att ta hand om sin möbel och skador som
uppstår pga uteblivet underhåll är inte reklamations berättigat.
Se därför till att ta hand om dina möbler, så får du glädje av dom under lång tid.
Skulle det uppstå övriga problem med din Brunstad möbel,
så kontakta din möbelhandlare.

BRUNSTAD.SE

