skötselråd.
För inoff är det centralt att arbeta för ökad hållbarhet. Hållbarhet ett centralt begrepp inom allt från vår design- och produktutvecklingsprocess till tiden efter att våra produkter har levererats. Korrekt montering och rätt underhåll av möbeln ger förutsättningar för lång
livslängd med hög kvalitet.
Tyger

Laminat

Det rekommenderas att underhålls görs med dammsugning. Vid

Det rekommenderas att underhåll initialt sker genom avtorkning

fläckar använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel avsett för

med en mjuk och torr trasa och i nästa steg med mild tvållösning

tyg. Använd alltid en vit trasa för att minimera risken med avfärg-

t.ex. diskmedel. Laminat klarar av de flesta kemikalier och vätskor

ning. Om inget ovan avhjälper problemet kontakta oss eller tygle-

under kortare tid men dessa kan absorberas av laminatet om man

verantören för vidare hjälp.

inte torkar av lite skyndsamt. Tuffare fläckar avlägsnas med ammoniak, t.ex fönsterputs, alternativt T-röd, men prova på en mindre syn-

Konstläder/vinyl

lig yta först. Rengöringsprodukter med slipmedel ska undvikas helt.

Det rekommenderas avtorkning med trasa eller mjuk svamp och
mild tvållösning t.ex. diskmedel. Eftertorka med torr trasa. Svårare

Trä/fanér

fläckar gnuggas försiktigt bort med trasa och rengöringsmedel av-

Det rekommenderas att avtorkning med en torr trasa. Vid fläckar

sedda för konstläder. Observera att infärgade tyger ex jeans kan

använd en lätt fuktad trasa i kombination med ett milt rengörings-

missfärga konstläder av ljusare kulör med permanent färgskiftning

medel. Avstå från att använda rengöringsmedel innehållandes lös-

som följd. Kontakta oss eller leverantör för råd och tips.

ning/slipmedel. Var noggrann med att avlägsna all fukt från ytan efter rengöring. Observera att trä är ett levande material som utsätts

Läder

för ex fuktrörelse och färgförändring över tid, detta är fullt normalt

Det rekommenderas att avtorkning med torr och mjuk trasa. An-

och bör bejakas.

vänd inte föremål som kan repa lädret t.ex. dammsugare. För fläckborttagning gnugga försiktigt med lätt fuktad trasa. Använd inte ke-

Om produkten ytbehandlats med lack anpassat för att klara an-

mikalier eller motsvarande utan kontakta oss för vidare instruktioner.

vändning av starkare rengöringsmedel / desinfektionsmedel etc så

För att bibehålla lädrets beskaffenhet bör möbeln inte placeras i

rekommenderas som alkoholhalt på max 75 vol%. Det är vidare

direkt solljus eller nära en värmekälla ex. element.

viktigt att tänka på att medlet ej får ligga mer än några sekunder
på ytan innan det torkas upp. Var noggrann med allt medel torkas

Metall

upp. Rekommendationen är att placera / spraya medlet i en trasa

Det rekommenderas att avtorkning görs med en torr trasa. För fläck-

och därefter rengöra möbeln. På så vis påförs lagom mängd ren-

borttagning rekommenderas en fuktig trasa och ett milt rengörings-

göringsmedel och det blir inte heller påfört för koncentrerat, eller

medel utan lösnings/slipmedel. Eftertorka med torr och mjuk trasa.

riskerar ligga på ytskiktet för lång tid.

Ni får gärna ta kontakt med oss om ni känner er osäkra och vill ha råd och tips om hur du får en hållbar kvalitetsmöbel.
+46 (0) 451-775360 | info@inoff.se

avfallshantering.
För inoff är livscykelperspektivet viktigt och det är därför betydelsefullt att våra möbler och dess tillhörande emballage lämnas till återvinning efter att deras livslängd är slut. Men innan de lämna till återvinning, tveka inte att först undersöka med oss om det finns möjlighet
till renovering och upprustning av möblerna. Vilka regler och rekommendationer som finns för återvinning skiljer sig åt mellan länder och
regioner och därför måste varje enskild brukare undersöka hur restavfallet ska hanteras för just dig.
I största möjliga utsträckning utvecklar vi produkter så att de ska vara konstruerade på ett sätt som gör att delar i olika material kan skiljas
från varandra utan specialverktyg inför återvinning.

Allmänna rekommendationer
Trä & träbaserade material
Trä och träbaserade material kan återanvändas samt är återvinningsbart och energiåtervinningsbart. Lämnas till återvinningsstation.
Plast & gummi
Plast och gummi är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart. Lämnas till återvinningsstation.
Stoppningsmaterial
Stoppningsmaterial är återvinningsbart eller energiåtervinningsbart. Lämnas till återvinningsstation.
Textil & Läder
Textil och läder kan återanvändas, materialåtervinnas eller energiåtervinnas. Lämnas till återvinningsstation.
Metall
Metall är återvinningsbart. Lämnas till återvinningsstation.
Emballagematerial
Plast och wellpapp är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart. Lämnas till återvinningsstation. inoff är anslutna till FTI – förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Ni får gärna ta kontakt med oss om ni känner er osäkra om hur att hantera avfall.
+46 (0) 451-775360 | info@inoff.se

