Innovation Living - Plejeanvisning
Bemærk venligst!
Denne vejledning er udviklet af møbelspecialister. Vær venligst opmærksom på, at følgende
plejeanvisning kun er en vejledning, som bør følges på eget ansvar.
Alle produkter
• Undgå at placere møblet i direkte sollys, da det kan få overfladen til at falme eller sprække.
Direkte sollys inkluderer sollys gennem vinduer.
•

Placér ikke møblet for tæt på et varmeapparat, da det kan skade materiale eller overfladefinish.

•

Placér aldrig et møbel i direkte kontakt med vægge o.l.

•

Farvede tekstiler kan smitte af.

•

Hvis muligt, vend da puderne regelmæssigt for at sikre ensartet slid og falme.

•

Sørg for en almindelig luftfugtighed ved hjælp af regelmæssig udluftning.

•

Innovation Living’s møbler er ikke beregnet til udendørs brug. Et koldt eller fugtigt klima vil
med tiden medføre rust.

Tekstiler
• Hold tekstilet rent for støv og snavs ved regelmæssigt at støvsuge det.
•

Hvis møblet bliver plettet af drikkevarer, mad eller lignende, tør da pletten væk med det
samme med en ren klud. Hvis dette ikke fjerner pletten helt, påfør da skummet fra et mildt
rengøringsmiddel med en svamp i cirkulære bevægelser. Den rensede plet kan tørres med
en hårtørrer ved lav varme. Støvsug pletten når den er tør. Husk altid at teste på et lille
ikke-synligt område først.

•

Ved sværere pletter, som blod, olie, blæk o.l. kontakt venligst et professionelt renseri.

Læderlignede tekstiler
• Hold tekstilet rent for støv og snavs ved regelmæssig forsigtig støvsugning, eller ved at anvende en blød børste. Fjern lettere pletter med lunkent vand, og tør efter med en tør klud.
•

Brug kun vandbaserede rengøringsmidler, da rengøringsmidler indeholdende kemikalier
kan give misfarvninger eller revner i overfladen.
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Naturmaterialer – læder
I lighed med naturmaterialer falmer læder, der bliver udsat for sol og høj varme. Derfor bør
møbler ikke udsættes for direkte sollys eller direkte varme fra ovne eller andre varmekilder over
længere tid. Generelt holder naturlæder længere, hvis det bliver plejet regelmæssigt. Benyt kun
rengøringsmidler som er beregnet til skindmøbler.
Træoverflader
Mange af Innovation Living’s møbler består af træben og/eller arme. Da træ er et levende
naturmateriale, der bliver ved med at arbejde over tid, må man forvente at farve og overflade
ændres i takt med at møblet tages i brug. Træ skal beskyttes mod direkte sollys for at mindske
falme.
Metaloverflader
• Støv af regelmæssigt fx med en blød klud.
•

Benyt aldrig skuremidler til metalliske overflader.

•

Reparér beskadigede overflader med det samme for at undgå̊ rustdannelse.

•

Krom og rustfrit stål kan behandles og rengøres med et dertil egnet middel – spørg en fagmand til råds.

Innovation Living madrasser
Innovation Living’s madrasser udvikles løbende for at opnå en bedre komfort, men også med
øje for at udvikle madrassernes kvalitet og miljørigtighed. Innovation Living’s madrassortiment
består af flere varianter med forskellig komfort, som hver især er en ganske særlig kombination
af lag og materialer for at tilgodese flere behov og brugssituationer.
Med introduktionen af Kollektion 2019 er Classic-, Latex- og Springmadrasserne i vores Multifunctional produktkategori overgået fra at indeholde traditionelle bomuldslag til fiberfyld.
Vær derfor opmærksom på, hvornår madrassen er købt. Madrasser købt før januar 2019 vil
typisk indeholde bomuldslag, mens madrasser købt efter januar 2019 vil indeholde fiberfyld.

Fiberfyld
Fiberfyld i Innovation Living madrasser er udviklet for at give en bedre komfort, længere holdbarhed og en mere miljørigtig madras. Fiberfyld er et bestandigt materiale, som sikrer ensartet
madrasform og en effektiv transportering af fugt væk fra kroppen. Samtidig indeholder fiberfylds egenskaber en forbedret modstandsdygtighed overfor bl.a. lugt, skjolder og eventuel
antændelse.
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Madrassernes lagvise opbygning og fleksible materialer forbedrer madrassernes livstid og gør
dem ideelle til brug i sovesofaer og i senge med elevation. Fiberfyld er desuden et lavt CO2-udledende materiale, der samtidig er genanvendeligt og Oeko-Tex certificeret. Dette betyder
mindre ressourceforbrug og sikrer en lettere madras.
Sørg for at banke madrassen let med jævne mellemrum. Dette er med til at bibeholde madrassen form og komfort. Sørg samtidig altid for et godt indeklima via jævnlig udluftning, da fugt vil
mindske madrassens komfort og levetid. Kontakt da din lokale Innovation Living forhandler for
yderligere information om vedligeholdelse.
Bomuld
Innovation Living’s madrasser har indtil udgangen af 2018 indeholdt bomuldslag. Hvis du har
købt din madras efter 2018, læs da venligst ovenstående omhandlende fiberfyld.
Bomuld, der i kraft af at være et naturligt åndbart materiale, hjælper med at regulere kropstemperaturen, hvilket er væsentligt for en god søvn. Madrassernes lagvise opbygning og fleksible
materialer gør dem ideelle til brug i sovesofaer og i senge med elevation. På Innovation Living’s
madrasser, som består af bomuldslag, er det en god ide, med jævne mellemrum at banke madrassen så̊ bomuldslagene løsnes og luftes, hvilket er med til at bibeholde madrassens form og
komfort.
Madrastyper med bomuldslag kan afgive en karakteristisk lugt i starten. Daglig udluftning får
denne til at forsvinde inden for ca. 14 dage.
Sørg altid for et godt indeklima via jævnlig udluftning, da fugt vil mindske madrassens komfort
og levetid. Kontakt da din lokale Innovation Living forhandler for yderligere information om
vedligeholdelse.
Innovation Living puder
Vores puder består af et mix af dun- og polyesterfyld, som er sammensat for at sikre den bedste
rygstøtte og komfortoplevelse. Sørg for at vende og banke puderne let med jævne mellemrum
for at bibeholde samme form, fylde og komfort.
Betræk kan afmonteres på alle puder og renses. Kontakt venligst et professionelt renseri.
For at lette transporten, har vi vakuumpakket vores puder. Dette får pudens indhold til at synes
mindre fyldigt. Du giver dine puder form ved først at fjerne plastikindpakningen, derefter bankes puderne op, indtil fyldet er jævn fordelt, fyldigt og spændstigt. Gentag dette nogle gange de
næste par dage, hvis det er muligt. Pudens fire hjørner rettes til, og til sidst lægges puden ind i
betrækket. Husk at ryste puden jævnligt for at den bevarer formen. Luft ud regelmæssigt – det
mindsker fugt og forlænger pudernes holdbarhed.
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