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Knirker benene (altså sofaens)? Eller er der kommet  
en plet på velourpuffen? Ingen grund til panik,  

for her får du SOFACOMPANY’s ultimative vedlige-
holdelsesguide. Både til pludselige plet-kriser og  

til hvordan, du holder dine møbler pæne i så  
mange år som muligt.

Gem guiden – så har du den altid ved hånden,  
når chokoladeisen løber.

Og har du spørgsmål, sidder vi naturligvis  
klar til at besvare dem i kundeservice.

71 99 54 99

info@sofacompany.com

Online chat 9-21

mailto:info%40sofacompany.com?subject=
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Pyntepuder
Flade puder er der ikke noget sjovt ved, så husk at 
give dine pyntepuder en jævnlig opbankning med 
hænderne.

Luxury Comfort-hynder
Luxury Comfort-hynder er noget helt særligt, da de 
består af HR skum pikeret med en blød top af dun og 
polyester-fibre. De er altså ekstra bløde og fluffy. Fyldet 
er syet i kanaler eller firkanter, som skal sørge for, at 
alt det bløde bliver holdt på plads. Men ligesom med 
alle andre puder og hynder, er det dog stadig vigtigt at 
flytte rundt på dem og give dem en god banketur i ny 
og næ, så dunene ikke falder sammen. Al vores dun er 
selvfølgelig certificeret Responsible Down Standard, 
som sikrer høj dyrevelfærd.

VORES KVALITET

Vi siger hele tiden, at vores møbler har en høj kvalitet 
– og det passer. Alle vores produkter fremstilles 
nemlig af nogle af de bedste delkomponenter fra hele 
verden. Det meste samles i hånden af vores dygtige 
møbelpolstrere på vores fabrik i Vietnam.

Alle vores møbler kvalitetstestes løbende under 
produktionen, inden de til sidst får et final-check og  
et unikt ID-nummer, så vi altid kan spore det tilbage  
til produktionen. Smart, ikke?

GENEREL VEDLIGEHOLDELSE

Ujævne hynder og puder
Alle vores sofaer er polstret med HR-skum, som har en 
god holdbarhed, genrejsning og bæreevne. Alt skum og  
alle hynder vil dog altid have tendens til at ændre form  
og give sig lidt i takt med, at de bliver brugt. Så for at  
sikre en ligelig fordeling af polstring i hynden og opret-
holde hyndens form, er det derfor en god idé at ryste og 
opbanke dine hynder og puder jævnligt. Et andet godt 
tip er at ombytte puder og hynder, vende ryghynderne 
om og ikke altid sidde det samme sted. På den måde 
“sætter” polstringen sig mindre og forbliver mere jævn 
over hele siddefladen.
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Pilling
Pilling er det, de fleste vil kalde ”fnuller”. Du ved, de der 
små irriterende tekstilkugler, som også sidder på dine 
striktrøjer. Det er faktisk bare overskudsfibre, som både 
kan komme fra møblet men også fra dit tøj, dine puder 
og din plaid. Naturtekstiler afgiver ofte mest fnuller. 
Pilling måles på en skala fra 1-5; jo højere tal, jo mindre 
fnuller. Alle vores tekstiler ligger over middel (3-4 ) på 
pilling-skalaen.

Pilling er altså uundgåeligt (øv), men heldigvis er det 
både nemt at forebygge og nemt at fjerne.

Sådan forebygger du pilling
Støvsug sofaen jævnligt med det bløde mundstykke,  
så overskudsfibre fjernes, inden de begynder at fnulre.

Sådan fjerner du pilling
Er der allerede pilling på din sofa, fjernes det nemt med 
en fnugrulle eller en elektrisk fnugfjerner. Easy peasy!
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Folder, rynker og betræk, der rykker sig
Afhængig af sofaens model og konstruktion, vil der 
helt naturligt komme rynker i betrækket i takt med at 
møblet bliver brugt. Sørg for jævnligt at stryge stoffet 
på sofaen let med hånden, så rynker og folder bliver 
udglattet.

Giv det lidt damp
Damp fjerner rynker (desværre kun på sofaer). Her 
kan du bruge en steamer eller et strygejern med 
dampfunktion. Uanset metode er det dog vigtigt, at du 
lægger et hårdt opvredet viskestykke mellem, så der 
ikke dampes direkte på stoffet. Gentag indtil folderne 
er forsvundet, men giv stoffet ca. 30 minutters pause 
imellem hver dampning.

Skridsikkert underlag
Flytter betrækket på hynderne sig, kan det hjælpe 
at lægge et skridsikkert underlag ind mellem selve 
betrækket og inderhynden.

Fakta!
Statisk elektricitet opstår på grund af friktion mellem 
forskellige materialer – f.eks. tekstiler. Og det er især slemt  
om vinteren på grund af lav luftfugtighed og temperatur-
forskelle inde og ude. Et par varme hjemmefutter med 
gummisåler kan også være synderen. Pointen er, at det 
(desværre) er ret uundgåeligt – men heldigvis ikke har noget 
at sige om tekstilets kvalitet.
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Knirkende sofaer
Nogle gange vil du opleve, at sofaen knirker, når den 
lige er blevet leveret, eller hvis du flytter den. De 
materialer, som sofaen består af, kan nemlig give sig 
ved forandring af f.eks. temperatur og luftfugtighed. 
Så snart sofaen har vænnet sig til de nye omgivelser, 
holder knirkelydene op. Og hvis ikke? Så prøv dig frem 
med nogle af vores bedste anti-knirke-tips.

Anti-knirke-tips
•  Træk sofaen lidt ud fra væggen, så luften kan cirkulere. 

Hvis den står for tæt op ad væggen, kan det give 
knirkelyde.

•  Er sofaen sammensat af flere dele, så prøv at adskille 
dem, så du kan høre, om det også knirker, når sofaen er 
skilt ad. Ofte skyldes knirkelyde, at modul-delene eller 
chaiselongen ikke er kommet helt i hak i samlingen.

•  Det kan også være selve gulvet, der knirker. Prøv at 
lægge et tæppe, filtdutter eller andet blødt under 
sofaen.

•  Hvis benene trænger til at blive efterspændt, kan det 
også give knirkelyde. Husk at efterspænde jævnligt.

Hvis det stadig bare knirker derudaf, så optag det i en 
video, og send det til os. Så hjælper vi med at opklare 
knirke-mysteriet.

MATERIALER OG VEDLIGEHOLD

Læder
SOFACOMPANY bruger ren gennemfarvet europæisk 
anilinlæder eller semi-anilinlæder, som er nogle af de 
mest naturlige lædertyper til møbler (anilinlæder har 
ingen behandling fået – semianilinlæder har fået en 
let overfladebehandling). Anilinlæder er en eksklusiv 
lædertype uden egentlig overfladebehandling eller 
beskyttelse, og derfor vil alle naturmærker være 
synlige på huden. Det betyder også, at huden ånder 
– men også at det er en smule sårbart, selvom det i 
produktionen er blevet behandlet med olie. Derfor 
anbefaler vi altid, at du behandler lædermøbler med 
Guardians Læderpleje-produkter, inden du tager 
møblet i brug. Det forlænger læderets levetid, holder 
det smidigt og beskytter mod slid og pletter. Læder vil 
altid udvikle en smuk patina med tiden.

Fakta!
Husk altid at rense dit lædermøbel, før du behandler det 
med lædercreme. Det gælder, uanset om møblet er nyt eller 
gammelt. Når du behandler med lædercreme, vil du opleve, 
at læderet skifter farve. Det er kun midlertidigt, og læderet 
får sin naturlige farve tilbage, så snart pleje-produktet er 
trukket ind. Husk at følge anvisningen på produktet.
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Daglig vedligehold af lædermøbler
•  Undgå at placere lædermøbler i direkte sollys eller 

tæt på varmekilder såsom radiatorer og brændeovne. 
Det udtørrer nemlig læderet.

• Hold skarpe genstande væk fra læderet.
•  Spilder du væske på dine lædermøbler, så sørg for at 

tørre det op så hurtigt som muligt.
•  Støvsug dine lædermøbler en gang om måneden. 

Men husk at bruge det bløde mundstykke, så du ikke 
laver ridser.

•  Husk, læder skal ikke imprægneres. Giv det i stedet 
læderpleje.

Krom
Møbler med krom stel er nemme at vedligeholde, og 
den daglige rengøring klares med sæbevand og en 
hårdt opvreden klud. Vær dog opmærksom på, at fugt 
kan give rust og misfarvning, så en tør klud er fint, hvis 
du bare vil fjerne støv.

Tæpper
Støvsug dine tæpper som normalt. Helst ikke for 
ofte, for det kan få tæppet til at fnulre. Er der mange 
overskudsfibre, kan du faktisk bare bruge hænderne til 
at fjerne dem.
Husk at støvsuge i luvens (dvs. vævningens) retning, så 
tæppet holder sin flotte facon.

Træ og plademøbler
Hos SOFACOMPANY har vi både møbler i massivt træ 
samt plademøbler beklædt med forskellige overflader. 
Når du har møbler i massivt træ eller pladematerialer, 
er det primært overfladen, der afgør hvordan du skal 
vedligeholde dit møbel.

Lakerede eller malede overflader
Dette kan være såvel en plade med lakeret/malet finér 
eller en plade som er malet i en bestemt farve. Når du 
stiller kolde eller varme genstande på dit møbel, skal 
du bruge en bordskåner – ellers kan der komme trælse 
mærker eller ringe i overfladen. Og de kan ikke fjernes 
igen! Undgå stød med hårde genstande, ridser med 
skarpe genstande samt gløder fra lys eller cigaretter. 
Spilder du væske, gælder det om lynhurtigt at tørre det 
op, så du undgår permanente misfarvninger.
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Den daglige rengøring klarer du med en hårdt opvredet 
klud, og desuden anbefaler vi Guardian Lak Vask til at 
rengøre og beskytte overfladen.
Husk at følge anvisningen på produktet.

Linoleumsoverflader
Linoleum er holdbart og stærkt, men fordi det er 
produceret af naturlige materialer, kan det også 
være sart. Den daglige rengøring klarer du med en 
fnugfri klud opvredet i varmt vand. Undgå stærke 
rengøringsmidler!
Inden du tager overfladen i brug, anbefaler vi desuden, 
at du behandler med Guardian Linoleumssæbe,  
som også er mildt nok til løbende vedligeholdelse  
og rengøring.
Husk at følge anvisningen på produktet.

Laminatoverflader
Bordplader beklædt med laminat er meget 
modstandsdygtige over for smuds. Laminat består af en 
række papirlag, der er presset hårdt sammen, hvoraf 
det øverste lag er påtrykt den farve eller mønstrer 
bordpladens look fremstår med. Brug en hårdt 
opvredet klud til den daglige rengøring.

Direkte sollys, lys og stærk varme
Alle materialer påvirkes af lys, og afhængig af typen 
kan overfladen både blive mørkere eller lysere. Især 
når produktet er helt nyt, påvirkes overfladens farve 
hurtigt, så vær opmærksom på hvor og hvor længe du 
placerer pyntegenstande på dit møbel. De kan nemlig 
give misfarvede mærker, der hvor lyset ikke når frem.  
Jo mere direkte sollys, jo kraftigere misfarvninger.

Stærk varme fra f.eks. brændeovn eller radiatorer 
kan påvirke massivt træ, og bør derfor undgås. Træ 
har et naturligt fugtindhold, og møbler af massivt træ 
er produceret til en normal luftfugtighed i hjemmet. 
Når træet udsættes for hård varme, kan det derfor 
tørre ud, og træet kan sprække. Stærk varme kan også 
fremprovokere knirkelyde i sofaer med massivt træstel 
(hvilket alle SOFACOMPANYs sofaer har).
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Pas på ben og gulv
Vi anbefaler, at du jævnligt efterspænder alle 
monterede ben. Alle vores møbler leveres med 
filtdutter, men det kan i nogle tilfælde være nødvendigt 
med ekstra-beskyttende filtdutter – især hvis du har 
sarte gulve. Når du trækker eller skubber din møbler, 
kan filtdutterne falde af – så løft, når du kan.

Pas på med voksdugen
Undgå at dække bordpladen til med en voksdug i mere 
end 12 timer ad gangen. Ellers risikerer du at træet 
sprækker eller får fugtskader (også selvom det er 
lakeret).

Fakta!
Ingen træer er ens – heller ikke på møbler. Køber du 
efterfølgende et nyt produkt i samme træsort, vil du måske 
derfor opleve, at de to produkter varierer en smule i farve. 
Det er heldigvis bare helt normalt.

Tekstil

Imprægnering
Imprægner altid tekstilmøbler, før du tager dem i 
brug (eller efter du har renset tekstilet). Imprægnering 
ændrer ikke ved stoffets udseende eller åndbarhed. Det 
giver bare en usynlig beskyttelse mod skidt og snavs.

SOFACOMPANY anbefaler Guardian tekstil-
imprægnering, som kan bruges til imprægnering af  
alle former for boligtekstiler.
Husk at følge anvisningen på produktet.

Skumrens
Hvis uheldet allerede er ude, og der er kommet 
en plet, kan du bruge Guardian Skumrens. Den er 
specialudviklet til at rengøre og rense alle former for 
tekstiler, og den kan også anvendes på tæpper.
Husk at følge anvisningen på produktet.

Fakta!
Undgå at putte et aftageligt sofabetræk i vaskemaskinen. 
Send det i stedet til specialrens hos et renseri – og få en  
helt ren sofa retur.
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Overskudsfarve og slid fra beklædning
På lyse tekstiler kan der opstå afsmitning fra dit tøj. 
Især helt nye mørke jeans kan afgive farve, hvilket  
ikke er en fejl ved sofaens betræk. Jeans er generelt 
hårde ved møbeltekstiler, da deres overflade har en 
slibende effekt.

Fakta!
Velour kan godt se ud til at skifte farve, når luven (dvs. 
vævningen) trykkes ned (numseaftryk, anyone?). Det er  
en helt naturlig egenskab ved stoffet, og overfladen bliver  
jævn igen, hvis du stryger den let med hånden.

ANDRE TEKNISKE TING  
DU SKAL VIDE

Lysægthed
Lysægthed er et udtryk for tekstilets evne til at 
modstå lys inden det falmer. Alle vores tekstiler 
ligger over middel, hvad lysægthed angår. Du kan 
se den pågældende lysægthed på hvert møbel 
under ”specifikationer”, og det er værd at tage med i 
overvejelsen, når du skal købe en ny sofa. Alle møbler 
bliver nemlig påvirket af lys, og selv det mest farveægte 
kan falme, især hvis de står i direkte lys dagen lang.

Slidstyrke
Martindale er navnet på den skala, som bruges til at 
beskrive slidstyrken på et tekstil. Martindale skal helst 
være mindst 25.000 i et rum med høj brugsintensitet. 
Alle SOFACOMPANY tekstiler lever altid op til 
minimumskravet på 25.000 Martindale. Så bare op  
med de fusser (og poter)!

Mindre kemi, tak
Hos SOFACOMPANY følger vi omhyggeligt EU’s høje  
standarder. Det betyder, at vi har fjernet alle risiko-
prægede kemikalier fra både møbler og produktion,  
så du trygt kan slænge dig i din drømmesofa.
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