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PLEIE OG VEDLIKEHOLD
Tips til vedlikehold og rengjøring av Sofacompany sine møbler
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VELKOMMEN

♥-lig velkommen til vår miniguide. Her har vi samlet en rekke 
gode tips og triks til vedlikehold og rengjøring av Sofacompany 
sine møbler.

Med denne i din hånd kan du:

 velge de riktige møblene og materialene ut i fra nettopp dine  
 behov, og

 gi dine nye møbler den riktige KJÆRLIGHET, så dere kan få   
 glede av hverandre i lengst mulig tid.

Har du spørsmål etter å ha lest denne guiden, sitter vi naturligvis 
klare til å besvare dem på kundeservice…
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POLSTREDE MØBLER
TIPS TIL
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HVA BETYR DINE BEHOV IFT. 
VALG AV MØBLER?
Du skal selvfølgelig velge møbler ut i fra din smak og dine behov. 
Men siden alle møbler krever en viss grad av vedlikehold, kan det 
være lurt å vite hva våre forskjellige materialer krever, for å leve opp 
til dine forventinger om utseende og funksjon.

Alle typer av møbler kan falme, og de er særlig utsatte i direkte sol-
lys. Hvis dine møbler plasseres i helt eller delvis sollys, anbefaler vi 
at du velger lyse tekstiler og/eller høy fargebestandighet. 

Mørke klær som f.eks. jeans kan smitte av på lyse møbeltekstiler. 
Nagler og borrelås på klær kan lage hull og trekke ut tråder.

P olstrede møblers behov for pleie henger sammen med hvor mye du bruker 
møblet. Det viktigste vedlikeholdet er støvsuging. Det er lurt å støvsuge 
dine møbler regelmessig og gjerne en gang i uken. Det fjerner støv og skitt, 

som ellers kan trekke seg inn i stoffet og sette seg fast. Husk alltid å bruke et 
mykt munnstykke på støvsugeren. Gni ikke for hardt på stoffet ved støvsuging 
eller ved flekkrens, da dette kan fremprovosere pilling eller eventuell misfarging. 

Behandler du polstrede møbler med impregnering er det en beskyttelse for at 
væske ikke skal trekke seg inn i tekstilets fibre. Se evt. våre anbefalinger om 
impregnering i avsnittet her.   

For å sikre en lik fordeling av polstring i puten og dermed opprettholde putens 
form bør du riste eller banke dine puter jevnlig. Alle puter har tendens til å endre 
form i takt med at de blir brukt. 

Myke og bløte puter som folder seg og rynker litt, er ofte en del av den „behagelige 
looken“ som møbelet er designet med. Hvis du vil holde fasongen på denne typen 
av puter, vil forsiktig opp-banking nesten daglig være nødvendig. Om mulig, bytt 
rundt på rygg- og sitteputer med jevne mellomrom. Det forlenger putenes levetid 
og sikrer jevn slitasje gjennom årene.
Sørg for at du jevnlig stryker tekstilet på sofaen lett med hånden, slik at rynker 
og folder blir glattet ut. Avhengig av sofaens modell og konstruksjon vil rynker i 
trekket være en naturlig følge når du bruker møbelet. 

Mange av våre møbler levers med en samleveiledning, som du kan finne her. 
Det er viktig at du følger den hvis garantien skal være gjeldende. Det er en god 
huskeregel, at alle møbler som er skrudd sammen, skal etterstrammes jevnlig.
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A lle tekstiler avgir lo eller nupper på overflaten, også kalt pilling. Det er 
ikke en feil, men en naturlig egenskap ved materialet. Det meste av det 
loet du eventuelt kan se, er fibre fra pledd og klær eller overskuddsfibrer 

fra selve overflaten på møblet. Pilling kan gi møbeltekstiler et skittent utseende 
slik som fremmede fibre i andre farger (fra f.eks. klær og støv) kan bli viklet inn i 
tekstilet og dermed fremheve eventuelle nupper. Opplever du nupper på møblet, 
anbefaler vi at du forsiktig benytter en elektrisk nuppefjerner, som er en liten 
maskin nettopp til dette formålet. 

Kommer det flekker på møbelet ditt, er det forskjellige ting du kan gjøre avhen-
gig av hva flekken inneholder:

IKKE FETTHOLDIGE FLEKKER: I første omgang trykker du skånsomt med en 
ren og nuppefri klut eller svamp, som er vridd opp med rent, varmt vann. Flek-
ken bearbeides fra ytterkant og inn mot midten. 

FETTHOLDIGE FLEKKER: Kan fjernes med hertil egnede flekkfjerningsmidler. 
Vi anbefaler alltid at du tester produktene på et mindre synlig sted, før de brukes 
på det utsatte området. Vi anbefaler Guardian tekstilrens. 

At trekket er avtagbart betyr ikke at det kan renses eller vaskes. Vedlikehold 
er støvsuging og evt. flekkrensing. Det finnes også renserier som påtar seg 
spesial rens av møbeltrekk.

IMPREGNERING
Vi anbefaler alltid impregnering av våre tekstilmøbler, da det 
gir en effektiv overflatebehandling og beskytter dine møbler. 
Impregnering endrer ikke tekstilets utseende eller puste-
mulighet, men gir en usynlig beskyttelse. 

Sofacompany anbefaler Guardian tekstilimpregnering. 

HUSK: Hud bør ikke impregneres, men skal i stedet ha lærpleie. 
.
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IMPREGNERING
MATERIALER &

TEKSTILTREKK:

Møbeltrekk i nylon og polyester gir en holdbar og vedlikeholdsvennlig overflate. 
Det er derfor et godt valg for familier med barn og for andre formål hvor møblene 
må tåle mye. Syntetiske tekstiler har også dårlig sugeevne, noe som betyr at de 
ikke er så lett å få flekker og skjolder. Materialene kan flekkrenses, og du kan 
evt. impregnere tekstilet med jevne mellomrom, slik at det blir enda mer smuss-
avvisende. Sofacompany anbefaler Guardian tekstilrens. 

VELOUR:
Polyesterfiber er slitesterke og enkle å vedlikeholde. Et stoff som velour «skifter 
farge» når pelen presses ned, og når lyset faller inn fra forskjellige retninger. 
Dette tilfører en spennende effekt, det er ikke en feil, og kan lett bli børstet på 
plass

TEKSTILTREKK MED ULL:

Ull er utrolig slitesterkt, smussavvisende og elastisk. Ull føles behagelig når du 
sitter i lange perioder av gangen, fordi det absorberer fuktighet og varme fra 
kroppen. Det er også motstandsdyktig mot flekker. Det er ikke det samme behovet 
for å impregnere ulltekstiler siden det inneholder lanolin, en naturlig impregne-
ring. Ullstoff kan i begynnelsen avgi litt overskuddsfibre fra overflaten, «pilling». 
Dette har ingen betydning for kvaliteten. 

 POLSTREDE MØBLER 
KAN FLEKKRENSES,OG 

DU KAN EVT. IMPREGNERE 
TEKSTILET MED JEVNE 
MELLOM ROM, SÅ DET BLIR 
ENDA MER FLEKKAVVISENDE.

https://no.sofacompany.com/tilbehoer/moebelvedlikehold/moebelpleie-produkter
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VEDLIKEHOLD
LÆR &
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ANILINHUD
Anilinhud er det mest naturlige lær til møbler. Denne type møbelhud 
er egentlig uten overflatebehandling og -beskyttelse, derfor er alle 
naturlige merker synlige på huden. Dette betyr også at huden puster 
fortsatt. Av denne lærtypen brukes bare huder av høy kvalitet, det vil 
si huder med få skader eller naturlig arr.

Sofacompany bruker ren gjennomfarget europeisk anilinhud og 
overflaten er naturlig behandlet med olje. Dette bidrar til lærets 
komfort og eksklusivitet, det er mykt, fint og glatt, og føles nesten 
aldri hverken kaldt eller varmt.

D et eksklusive anilinhuden er ganske sårbart ovenfor brukspåvirkninger. 
Dette vil resultere i patina etter å ha vært i bruk over tid. Vi anbefaler at 
du behandler anilinhuden med Guardians lærpleiesett, og helst før du tar 

møblene i bruk. Dette er for å beskytte mot søl og flekker, forlenge levetiden på 
læret, samt for å opprettholde fleksibiliteten i huden.

Du kan oppleve at huden skifter farge når det blir behandlet med lærkrem. 
Dette er kun midlertidig, og huden vil få sin opprinnelige farge tilbake når det 
har absorbert fuktigheten i kremen. Vi anbefaler, så langt det er mulig, at man 
unngår å plassere møbler i skinn i direkte sollys og nær varmekilder som radia-
torer eller ovner, da dette tørker ut skinnet.

I det daglige kan huden holdes rent med en myk klut, vridd hardt opp i vann. 
Unngå å gni for hardt på læret.

Unngå bruk av rengjøringsmidler og skarpe gjenstander på huden. Søler du væske 
på læret, så sørg for å tørke det opp raskt.

Støvsug også gjerne hudmøblene en gang i måneden. Et godt råd er å bruke det 
myke munnstykket, som ofte følger med støvsugeren, slik at du ikke riper opp 
huden.

MERK: Hud bør ikke impregneres, men skal i stedet ha lærpleie.

VEDLIKEHOLD
LÆR &

https://no.sofacompany.com/tilbehoer/moebelvedlikehold/moebelpleie-produkter
https://no.sofacompany.com/tilbehoer/moebelvedlikehold/moebelpleie-produkter


17 | Januar 201716 | Januar 2017

EGENSKAPER
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PILLING

Pilling er dannelsen av små kuler av fiber (lo) på overflaten av tekstilet. Det er 
vanlig på blandinger av polyester med naturligfibre, hvor kulene kun henger fast 
i enkelte polyesterfibre.

Ulltekstiler kan i begynnelsen avgi litt overskuddsfibre (pilling). Dette har normalt 
ingen betydning for kvaliteten og kan fjernes forsiktig med en elektrisk nuppe-
fjerner. Pillingskalaen går fra 1 til 5 og er en fordoblingsskala, som betyr at 2 er 
dobbelt så god som 1, 3 er dobbelt så god som 2 og så videre. En pilling på 1 betyr 
at det oppstår mange nupper på stoffet, og ved 5 oppstår det minst mulig.

Vi anbefaler at pilling ligger på minimum 3-4 i private hjem.

LYS- OG FARGBESTANDIGHET 

Lysbestandighet er et uttrykk for tekstilets evne til å tåle sollys. Skalaen går fra 
1-8, hvor 8 er best. Et tekstil med lysbestandighet på 3-4 er middels. Et møbel-
tekstil med for eksempel lysbestandighet 5 er dobbelt så godt som et med 
lysbestandighet 4 og et møbeltekstil med lysbestandighet 6 er igjen dobbelt så 
godt som 5 etc.

Altså betyr dette at for hvert tall lysbestandigheten øker, blir lysbestandigheten 
dobbelt så god. Bomull har ofte en lav lysbestandighet, men for eksempel ull har 
en høyere lysbestandighet. Før du velger tekstil, er det derfor viktig at du tenker 
på hvor møbelet skal plasseres og hva slags slitasje det vil bli utsatt for.

MARTINDALE
Martindale er den enheten som brukes til å beskrive slite-
styrke på møbeltekstilet. Til en sofa i private hjem anbefales 
det at martindale er på minst 15.000 i et rom med lav bruks-
intensitet, og minst 25.000 i et rom med høy bruksintensitet. 

EGENSKAPER
TEKSTILER &
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VEDLIKEHOLD
TRE &



23 | Januar 201722 | Januar 2017

T re er et naturprodukt som gir skjønnhet og karakter til et møbel. Våre møb-
ler er i finert tre, som er mer stabilt enn massivt tre. Til gjengjeld skifter 
det lettere farge ved lyspåvirkning. Det kan derfor oppstå fargeforskjeller 

mellom de enkelte finerstykkene og deres mønstre og årringer.

Vi gir våre tremøbler en lett lakkering slik at trestrukturen fortsatt synes, samti-
dig som konturene i treet blir delvis utjevnet. Dette reduserer behovet for rengjø-
ring og forbedrer treets slitesterke kvalitet. Den lette lakkeringen er mer skån-
som mot treet, og reduserer risikoen for riper under bruk. Treet er godt å ta på 
og aldringen forblir vakker.

Vi anbefaler at du gir treet litt ekstra kjærlighet de første månedene. Mange typer 
av trevirke vil skifte farge, spesielt hvis de blir utsatt for mye sollys. Du bør der-
for ikke plassere noe permanent eller sette noe på det, hvis du ønsker å unngå 
fargeforskjeller på overflaten.
 Ved kjøp vil treet vårt være ganske likt i farge og årringer. Hvis du senere kjøper 
etter nytt produkt i samme tresort, kan du oppleve at de to produktene varierer 
i farge.

For daglig rengjøring, tørk av med en ren og tørr klut. Hvis det er behov for mer 
rengjøring, bruk lunkent vann og en hardt oppvridd klut til å tørke av møblet med. 
Husk alltid å tørke over med en tørr klut etterpå.

For at treet kan arbeide, og unngå sprekker, anbefaler vi ikke at du dekker top-
pen med plast eller voksduk i mer enn 12 timer av gangen.
Tre og finer er svært følsomme for fuktighet. Man bør derfor ikke etterlate seg 
vann eller andre væsker på overflaten av lakkede flater, da det kan trenge igjen-
nom mikroskopiske sprekker og forårsake skader. Tar du godt vare på treet, 
holder det seg fint i mange år.

EN LETT LAKKERING ER MER 
SKÅNSKOMT OVERFOR TREET, OG 
REDUSERER RISIKOEN FOR RIPER. 
TREET ER GODT Å TA PÅ OG DET 
HOLDER SEG FINT VED ALDRING. 

VEDLIKEHOLD
TRE &



24 | Januar 2017


