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Sköta och vårda din möbel
Läder är ett levande material som blir allt vackrare 
med åren om det sköts väl. Du bör därför tänka på 
följande:
Möbler med läderklädsel ska inte stå nära värme-
källor, t ex element, och inte heller i direkt solljus. 
Dammsug ofta med en mjuk borste och rengör vid 
behov utsatta ytor som arm och nackstöd. 
Feta fläckar: Torka bort överskott, fläcken försvinner 
så småningom in i lädret.
Vattenlösliga fläckar: Badda med ljummet vatten och 
sug upp fläcken med en ren trasa.
Lösningsmedel och kemikalier får ej användas. 
Vintage är ett anilinläder som bör behandlas 3-4 
gånger/år för att behålla sina fina egenskaper.  
Använd gärna Leather protection cream från Leather 
Master: www.leathermaster.se
Färgen ändras något efter behandling, men mattas 
av allt eftersom möbeln används.
1-2 gånger/år: Rengör utsatta ytor med vatten med 
en droppe oparfymerad tvål i. Använd en ny trasa. 
Behandla därefter ytorna med produkt enligt ovan.  
Vid användning av rengöringsmedel gör alltid först 
ett test på en undanskymd del av möbeln.
Vid frågor, kontakta den butik där möbeln köpts.

Cleaning and protection
Leather is a living material that matures beautifully 
if treated properly. You should therefore consider the 
following:
Never place leather furniture in direct sunlight or clo-
se to a radiator. Vacuum clean leather often with a 
soft brush and, when necessary, clean exposed sur-
faces such as armrests and headrests. 
Oily stains: Wipe off any excess oil; the stain will gra-
dually fade away. 
Water-soluble stains: Dab with lukewarm water and 
soak up the stain with a clean rag.
Never experiment with strong solvents or chemicals. 
Vintage aniline leather should be treated 3-4 times 
a year to maintain its exquisite quality. For mainte-
nance we recommend Leather protection cream from  
Leather Master: www.leathermasteruk.com
When treated with any type of maintenance product, 
the colour of the leather will change somewhat, but 
this will fade as the furniture is used.
1-2 times/year: Clean exposed surfaces with water 
with a drop of unscented soap, use a new cloth. Then 
treat the surfaces with the product as described abo-
ve. When applying detergent, always test it first on a 
hidden part of the leather.
Ask for advice in the store from which you purchased 
the furniture.


