Skötselråd EcoFurn
EcoFurns produkter är tillverkade i massiv trä. Trä är ett naturligt material och varje produkt är unik.
Variation i trä är normalt.
EcoFurns produkter är endast tillverkade av trä av nordiskt ursprung. Inga råvaror från känsliga
regnskogar används. Virket vi använder köps endast från hanterade skogar och från källor som
antingen har FSC-certifikat eller som kan ange platsen för det levererade trämaterialet. Vi använder
bara trä som odlas i enhet med regionala eller nationella lagar och regler

Rengör möbelns trädelar regelbundet med en fuktig trasa eller mjuk borste och rengör noggrant
innan du förvarar dem. Vid behov, olja även före vinterförvaring.
Produkterna är designade för användning inomhus och utomhus. Exponering för regn och direkt
solljus kommer att öka behovet av underhåll. Undantag: Produkter tillverkade i ek rekommenderas
endast för användning inomhus och i taktäckta uterum.
Oljade och pigmenterade möbler i furu, björk och ek
Produktens delar av trä måste oljas regelbundet med träolja av god kvalitet. Använd en olja som är
avsedd för utomhusbruk och innehåller ett UV-filter. Exempelvis EcoFurns egna oljor som finns med
piment.
Observera att färgen på de svarta möblerna är mycket intensiv. Det kommer att finnas lite
svartfärgad damm på produktens yta när den är ny, som kan färga av sig på fingrarna vid montering.
Vid montering använd skyddsunderlag (till exempel förpackningskartongen) och handskar eller tvätta
händerna efter montering. Torka av produkten med fuktad (inte våt) trasa efter montering och låt
den torka ett tag. För de första användningstiderna ska du vara försiktig med vita kläder och ljusa
textilier.
Sibirisk lärk
Produkter tillverkade av sibirisk lärk behöver inte oljas, utan kan med fördel lämnas obehandlad.
Men om produkten ständigt står i direkt solljus kan mindre sprickor uppkomma, de kan undvikas
genom att man oljar möbeln.
Vitmålade
För målade produkter (som den vita EcoChair) rekommenderar vi demontering, rengöring och
slipning innan du målar om.

EcoChair och Lilli fotpall/sidobord är monterade med enbart naturligt hamprep, inga metall- eller
plastdelar har använts.
Hamparepet kommer lossa lite under användning. Det är därför mycket viktigt att man drar åt repen
regelbundet, annars finns det risk för att stolen kommer rasa ihop eller att ribbor går av. Repen
måste även inspekteras regelbundet och bytas vid behov. Vid byte av rep måste
monteringsanvisningarna följas strikt och alla delar av produkten placeras exakt som de var innan.

När du fäller upp EcoChair, se till att rygg och sits vilar på stolsbenet (som på bilderna "Position 1"
och "Position 2"). Dra åt repen.

Linnkudden till EcoChair är tillverkad i 100% linne (fodral) och polyester mikrofiber (fyllning). Den kan
tvättas i maskin i 30 grader - tvättpåse och handtvättprogram måste användas, så att hamparepen
inte förstör maskinen.

Med barrträd (tall och gran) finns det en mindre men naturlig risk för kåda. Om kåda kommer framur
träet, följ instruktionerna på EcoFurns webbplats:
http://ecofurn.eu/frontpage/products/instructions/
Om en del av EcoChair går sönder finns det en möjlighet att byta reservdel. För byte av reservdelar,
se bilder och/eller monteringsvideo som kan hittas här:
http://ecofurn.eu/frontpage/products/instructions/. Följ instruktionerna noga.
Lilli sidobord/fotpall är endast avsett att användas som sidobord eller fotpall. Sitt inte på Lillisidobordet.
Sitt inte på kanten av EcoChair. Om du gör det kan den välta. Låt inte barn leka, hänga eller klättra på
EcoFurn-produkter. Vuxna ansvarar för barn som använder EcoFurn-produkter.
Viktgränsen för EcoChair är 140 kg.
Tvätta inte produkten med hårda kemikalier eller applicera någon kemikalie förutom träolja på
produkten. Limma inte delarna och montera inte ihop med spikar, stift eller skruvar.
Ta inte bort någon del av produkten. Den behöver alla delar för att den ska kunna användas och vara
säker. Använd inte EcoFurn-produkten eller dess delar för något annat syfte än avsett. Ta hänsyn till
användningsområdet och miljön när du använder produkten.
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