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SKÖTSEL & RENGÖRINGSTIP
Skötsel- och rengöringstips av Sofacompany’s möbler
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VELKOMMEN

Hjärtligt välkommen till vår miniguide. Här har vi samlat några 
goda tips och råd för bästa skötsel och rengöring av möbler från 
Sofacompany.

Vi har satt ihop några av de viktigaste informationer så att du kan:

 Välja rätt möbel och material utifrån ditt behov, och

 Ge dina nya möbler rätt KÄRLEK, så att ni kan få glädje av 
 varandra lång tid

Har du sedan frågor efter att läst guiden, är vi självklart redo att 
hjälpa till via vår kundservice  info@sofacompany.se…
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Sofacompany följer och respekterar noggrant EU’s höga standard-
krav. Detta betyder bl.a att vi tagit bort alla riskfyllda substanser från 
produktionsprocesserna, och därmed minimerar risken för allergiska 
reaktioner.
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VAD INNEBÄR DINA BEHOV VID 
VAL AV MÖBEL?
Du ska självklart välja möbel efter din smak och dina behov. Men då 
alla möbler kräver en viss typ av skötsel, kan det vara bra att veta 
vad våra olika material kräver för att leva upp till dina förväntningar 
gällande utseende och funktion. Detta kan du läsa mer om i denna 
mini-guide.

Alla typer av möbler kan blekna, och särskilt om de blir utsatta för 
direkt solljus. Om dina möbler trots allt placeras i direkt eller indirekt 
solljus, rekommenderar vi att du väljer ljusare textilier med hög lju-
skänslighet som t ex ull.

Mörka kläder kan fälla på möbeltextilier.  Särskilt känsligt är det 
många gånger med mörka jeanstyger . Nitar och dragkedjor i kläder 
kan orsaka hål eller dra upp trådar i tyget.

P olstermöblers behov av underhåll beror på hur mycket man använder 
dessa. Viktigast är dammsugning. Dammsug regelmässigt – gärna en gång 
i veckan.  Du avlägsnar då damm och smuts, som annars tränger in i tyget 

och fastnar. Använd alltid ett mjukt munstycke. Gnid inte för hårt på tyget vi 
dammsugning eller fläckborttagning, då det kan provocera fram noppor och 
missfärgning.

Textilimpregnering skyddar mot att vätska kan tränga in i textilens fibrer. Se 
separat information om impregnering i senare avsnitt.

Kom ihåg att banka och skaka sitt- och ryggdynor med jämna mellanrum för att 
säkra en jämn fördelning av polster och därmed upprätthåller dynornas form. 

Alla dynor har tendens till att ändra form med tiden. Våra mjukaste rygg- och 
sittdynor har naturliga rynkor. Dessa tillhör designen och ger ett behagligt utse-
ende. Vill du behålla känslan i denna typ av dynor, bör du nästan dagligen ”puffa 
till” och tillföra luft. Skifta gärna runt dynorna för att ge ett jämnare slitage. Detta 
ger möbeln en längre livstid.

För att hålla tyget jämt och snyggt, stryk lätt med handen och jämna ut even-
tuella rynkor. Beroende av soffans modell och konstruktion är rynkor i tyget en 
naturlig konsekvens av användning.

POLSTERMÖBLER
TIPS FÖR
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IMPREGNERING
Vi rekommenderar att du alltid impregnerar våra möbler 
med textilimpregnering. Detta ger en effektiv ytbehandling 
som skyddar dina möbler. Impregneringen ändrar inte tygets 
utseende eller hållbarhet. Bara ger ett osynligt skydd. 

Sofacompany rekommenderar Guardian Textil Impregnering. 

OBS! Läder ska inte impregneras med impregnering för tyg.

POLSTERMÖBLER
TIPS FÖR

A lla textiler avger noppor i ytskiktet (pilling). Det behöver inte vara ett fel, 
utan en naturlig egenskap hos materialet. Det mesta av de noppor som 
du eventuellt kan se, är fibrer från andra textilier (kläder, plädar, kuddar 

etc). Kan också vara överskottsfiber från möbelns textil.

Noppor/pilling kan ge textilen ett ofräscht utseende, liksom noppor från främ-
mande material. Upplever du denna typ av noppor, kan du med fördel och gott 
resultat använda en elektrisk/batteridriven noppborttagare (samma typ som 
man använder till kläder). I så fall använd den med försiktighet och lätt tryck mot 
textilen.

Får du fläckar på din möbel, finns det olika åtgärder att vidta beroende på vad 
fläcken innehåller:

FLÄCK UTAN FETT-INNEHÅLL: Försök först med en fuktig (varmt vatten) trasa 
eller svamp. Bearbeta fläcken utifrån och in mot mitten.

FLÄCK INNEHÅLLANDE FETT: Använd för ändamålet ägnade borttagningsmedel. 
Vi rekommenderar alltid att du först testar borttagningsmedlet på mindre syn-
ligt ställe (t ex baksida av soffa, undersida sittdyna). Vi rekommenderar Guardian 
textilrengöringsmedel.

Att överdrag är avtagbart betyder INTE att du själv kan tvätta detsamma. ALL-
TID kemtvätt. Många av våra möbler levereras med monteringsanvisning. 

Det är viktigt att du följer dessa instruktioner om garantin ska gälla. En bra regel 
är att alltid efterdra monteringsskruvar regelbundet.

https://se.sofacompany.com/tillbehor/mobelunderhaall/mobelvaard
https://se.sofacompany.com/tillbehor/mobelunderhaall/mobelvaard
https://se.sofacompany.com/tillbehor/mobelunderhaall/mobelvaard
https://se.sofacompany.com/monteringsanvisning
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IMPREGNERING
MATERIAL &

TEXTILÖVERDRAG:

Möbeltyger i  nylon och polyester ger en slitstark och underhållsvänlig yta. Dessa 
material är därför ett bra val till bl.a barnfamiljer där textilen utsätts för flera 
typer av påfrestning. Syntetiska material har normalt dålig uppsugningsförmåga, 
vilket betyder att de är mindre känsliga för fläckar.

Materialen kan klara fläckborttagning med försiktighet, och man kan också 
impregnera tyget med jämna mellanrum för att bli ännu mer smutsavvisande. 
Sofacompany rekommenderar Guardian textilrengöring.

VELOUR:
Våra velourtyger innehåller polyesterfibrer som är lätta att underhålla. Ett 
velour tyg skiftar i nyanser och färger, beroende på ytfibrernas riktning och hur 
ljuset faller. Detta tillför en spännande effekt och är inte ett fel.

TEXTILÖVERDRAG INNEHÅLLANE ULL:

Ull är mycket slitstarkt, smutsavvisande och elastiskt. Ull känns behagligt när du 
sitter en längre tid. Ullen absorberar fukt och värme från kroppen och är samtidigt 
smutsavvisande.

Det finns inte samma behov att impregnera ulltextilier, eftersom ull innehåller 
lanolin – naturens naturliga impregnering. Ulltextiler kan i början avge lite över-
skottsfibrer (noppor/pilling). Detta påverkar inte kvaliteten. Kan försiktigt tas bort 
av noppborttagare.
 

 POLSTERMÖBLER KAN 
FLÄCKRENGÖRAS OCH DU KAN 
EV IMPREGNERA TYGET MED 
JÄMNA MELLANRUM, SÅ ATT 
DET BLIR MER SMUTSAVVISANDE

https://se.sofacompany.com/tillbehor/mobelunderhaall/mobelvaard
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LÄDER
Anelinläder är det mest naturliga läder som används in möbelsam-
manhang. Denna lädertyp är utan egentlig ytbehandling, varför alla 
naturliga märken är synliga på huden. Detta betyder också att huden 
fortfarande andas. Till denna lädertyp används endast hud av första 
sortering, dvs hudar med mindre skador och naturliga ärr. 

Sofacompany använder rent genomfärgat europeiskt anelinläder, 
där ytan är naturligt behandlad med olja. Detta bidrar till lädrets 
komfort och exklusivitet. Lädret känns mjukt och smidigt och känns 
aldrig varken kallt eller varmt.

A nelinlädret är något mer känsligt för yttre påverkning, men resulterar se-
nare i en patina som ger karaktär. Vi rekommenderar att du behandlar 
anelinlädret med Guardians läderbehandlingskit helst innan du börjar an-

vända din möbel. Detta för att skydda lädret mot fläckar, förlänga lädrets livs-
längd samt att bevara lädrets smidighet.

När du behandlat med läderkrämen, så kan du uppleva färgskiftningar. Detta är 
naturligt och lädret får sedan tillbaka ursprunglig färg när det sugit upp fukten 
fullt ut från krämen.

Vi rekommenderar också  i möjligast mån, att  man undviker placering av mö-
beln i direkt solljus, närhet av radiator eller annan värmekälla. Detta torkar ut 
lädret.

Lädret kan hållas rent med med lätt fuktad trasa. Undvik att gnugga hårt mot 
lädret.

Använd ej rengöringsmedel eller skarpa föremål. Spiller du vätskor på lädret, 
torka torrt omgående.

Dammsug gärna lädermöbeln någon gång i månaden. Använd alltid mjukt bor-
stmunstycke för att undvika repor i lädret.

SKÖTSEL
LÄDER &

https://se.sofacompany.com/tillbehor/mobelunderhaall/mobelvaard
https://se.sofacompany.com/tillbehor/mobelunderhaall/mobelvaard
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EGENSKAPER
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PILLING

Pilling är benämningen på små fiberkulor (noppor) som kan uppstå på textilens 
ytskikt. Det är förekommande på textilblandningar av polyester och naturfiber, 
där nopporna hänger fast ett polyesterfiber.

Ulltyger kan i början avge lite överskottsfibrer (noppor). Detta har normalt inget 
som påverkar kvaliteten. Kan lätt tas bort med en noppmaskin.

Pillingskalan går från 1-5 och är en s k ”fördubblingsskala”, vilket betyder att 2 
är dubbelt så bra som 1, 3 är dubbelt så bra som 2 osv. En pilling på 1 betyder att 
tyget noppar mycket, och vid 5 knappast inget.

Vi rekommenderar att pilling ska ligga på minimum 3-4 för hemmiljö.

LJUS- OCH FÄRGÄKTHET

Ljusäkerhet är ett yttryck som talar om textilens förmåga att motstå solljus.
Ljusäkerhetsskalan går från 1-8, där 8 är bäst. En textil på 3-4 är medel.
Ett möbeltyg med ljusäkerhet på 5 är dubbelt så bra som 4 och 6 är dubbelt så 
bra som 5 osv.

Bomull har för det mesta en låg ljusäkthet. Ulltyger däremot har oftast hög 
äkthet. Det är därför viktigt när man väljer tyg att man tänker på var möbeln ska 
placeras och vilket slitage den förväntas att utsättas för.

MARTINDALE
Martindale är den enhet man använder för att beskriva slit-
styrkan i ett möbeltyg.

Till en möbel i hemmiljö med låg användningsgrad rekom-
menderar man min 15.000 och i miljö med hög användnings-
grad min 25.000 Martindale.

EGENSKAPER
 TEXTILIER &
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SKÖTSEL
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T rä är en naturprodukt som tillför skönhet och karaktär till en möbel. Våra 
möbler kommer i fanérat trä (OBS! inte ben till soffor, fåtöljer och stolar. 
Här levererar vi massivt trä. Fanérade ytor är mer stabila än massivt trä. 

Dvs rör sig mindre och mindre känsligt för sprickbildningar. Fanérade produkter 
skiftar där emot lättare vi ljuspåverkning. Det kan därför uppstå vissa färgskift-
ningar olika fanérdelar och deras mönster och årsringar.

Var observant på att två möbler av samma artikel kan ha olika trämönster och 
ådringar. Våra möbler har en ytbehandling av mattlack, som framhäver träets 
struktur och ger en lättabetad yta vid rengöring.

Vi rekommenderar att du de första månaderna är observant på att träet ändrar 
färg. Speciellt om möbeln utsätts för solljus. Dukar och prydnader kan lätt 
ge skuggbildningar och bör därför inte permanent ligga på en bordsyta första 
tiden.

Vid rengöring, använd en ren och torr trasa.  Vid behov kan också en våt trasa 
användas. Torka därefter torrt med torr trasa eller hushållspapper.

Massivträ och fanér är känsligt för fukt. Du ska därför aldrig låta vatten eller 
fukt ligga kvar på möbeln. Fukt kan lätt tränga ner i de mikroskopiska porerna 
och orsaka skador. Använd gärna tallriksunderlägg och skärbräda (vid behov) 
så håller möbeln längre.

För att träet ska kunna ”andas” och eliminera sprickor, avråder vi att du täcker 
bordsskivor med plast eller vaxduk i mer än 12 timmar åt gången.

DEN TUNNA LACKERINGEN ÄR 
MER SKONSAM FÖR TRÄET OCH MIN-
SKAR RISKEN FÖR REPOR. TRÄET BLIR 
DÅ OCKSÅ BEHAGLIGARE ATT VIDRÖRA 
OCH ÅLDRINGSPLATINAN VACKRARE.

SKÖTSEL
TRÄ &
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