TA VA RE PÅ
D ITT N YE MØB EL

GRATULERER
Gratulerer med nytt møbel! Et Brunstad møbel er et kvalitetsprodukt du vil få glede av i mange år fremover, dersom du behandler og beskytter det riktig.
I dag finnes det tekstiler, huder og treverk i mange ulike kvaliteter, og vi har derfor utarbeidet denne brosjyren som vil fortelle deg hvordan ditt møbel bør
vedlikeholdes.
Brunstad er en norsk produsent av eksklusive og håndlagde hvilestoler. Den lille familieeide bedriften ligger i fjordbygden Sykkylven, verdenskjent for komfortable
møbler og den spektakulære naturen i området. Like tidløst som fjell og fjordene rundt oss har Brunstad finslipt kunsten å designe komfortable hvilestoler av naturlige
råvarer og materialer. Kundetilpasset og perfeksjonert av generasjoner med visdom og kunnskap i hendene. Håndverksfaget om den naturlige og ekte måten å designe
for komfort og hvile på har gått i arv siden 1941, og er i dag vår spisskompetanse og vårt unike konkurransefortrinn.
Vår stolthet og lidenskap ligger i å føle, kjenne, tilpasse og kvalitetsikre hver eneste hvilestol som blir produsert hos oss. På den måten gir vi våre kunder noe helt
spesielt og unikt.
Et sted de kan nyte følelsen av den naturlige måten å slappe av på – gjennom hele livet.

10 ÅRS GARANTI PÅ
SETEPUTER OG RAMMEVERK
DESIGN OG MILJØ
Råvarene våre tilfredsstiller miljøkravene om freonfritt skum, lim- og fiberplater
uten løsemidler, samt at intet trevirke kommer fra regnskog.
Vi investerer i teknologi og maskiner som best mulig ivaretar miljøet, de ansattes
arbeidsforhold, og som gir en ressurseffektiv drift. De fleste av våre underleverandører finnes i vårt nærområde, og et møbel fra Brunstad er derfor
kortreist i det skandinaviske markedet. Våre designere og produktutviklere
skaper møbler med et tidløst formspråk. Vi gjør et bevisst materialvalg og
prioriterer komfort. Resultatet er møbler med lang levetid.

Systematisk testing og solid kunnskap om materialbruk ligger bak vår 10 års garanti på rammeverket (bærende konstruksjon). I våre møbler prioriteres
kvaliteten på elementene i like stor grad som det visuelle uttrykket.

SETEPUTER

RAMMER OG SKROG

Høy spenst og meget god sidestøtte gir maksimal sittekomfort uansett hvor du
sitter i møbelet. Kaldskummets egenskaper gir også riktig sittedybde gjennom
produktets garanterte levetid, og formstøpingen gjør at mykhet og spenst er
tilpasset produktet. Putene er også spesielt holdbare. Selv etter flere års bruk
vil de beholde sin opprinnelige form og kvalitet.

Materialet vi bruker i oppbygging av rammer og skrog i møblene, består av enten
heltre furu eller gran, kryssfiner, laminat eller stål. Det er møbelets form og
fasong som bestemmer hvilket materiale vi bruker.

Formstøpt kaldskum har vesentlig bedre egenskaper enn andre alternativer.
Dette gjelder både trykkdeformering og evne til å tåle sammenpressing uten å
knekke sammen. Putene avgir ikke miljøskadelige avgasser eller avsmittinger.

STOL: Stålkonstruksjon og mekanisme som er skjult i formstøpt skum.
SOFA: Konstruksjon av stål og treverk.

Felles for alle rammer i vår kolleksjon er 10 års garanti. Ved ramme mener vi:

GRØNT PUNKT
Brunstad er medlem av Grønt Punkt Norge AS. Vi arbeider aktivt med kildesortering, gjenvinning av emballasje og annet avfall fra produksjon og drift.

TEKSTIL
Historisk sett har måten vi bruker møblene våre på forandret seg. I dag har vi en TV som låser oss i sofaen eller godstolen noen timer hver kveld.
Flere og flere måltider foregår i sofaen. Smuler og fett fra mat og snacks legger seg i overflaten og sliter på fibrene. I tillegg bygges hus og leiligheter i
dag ofte med kjøkken og stue i ett og samme rom. Noe av matosen fra kjøkkenet vil legge seg på overflaten på møblene. Dette er bare noen av
grunnene til at riktig vedlikehold av møblene er viktig - for at de skal holde seg fine lenge.

RENGJØRING

STOFFSLITASJE

Til hovedrengjøring anbefales skumrens. Kontakt din møbelhandler for
veiledning. Jevnlig støvsuging og børsting er viktig for at møbler som er trukket
med tekstil skal holde seg pene lenge. Fjern løse smusspartikler som ellers vil
sette seg fast i tekstilet, disse sliter på tekstilet og gir et matt utseende. Støv - og
smussansamlinger kan være allergifremkallende. En gang i blant bør man tørke
over møbelflatene med en ren hvit klut - oppvridd i lunket vann, tilsatt i litt
syntetisk oppvaskmiddel. Dette frisker opp tekstilet og fjerner eventuell loing
og overflatesmuss. La tekstilet bli helt tørt, før møbelet brukes etter rengjøring.

Møbler som blir brukt hyppig krever slitesterkt stoff og godt vedlikehold.
Klær med kraftige fibre, nagler og grove sømmer øker slitasjen og kan trekke
ut tråder. Nye dongeriklær kan medføre avfarging. Dersom du har møbler der
putene er vendbare, bør du vende dem regelmessig og bytte om på dem. Dermed
fordeler man belastningen på stoffet slik at møblene holder seg pene lenger.
Brukes møbelet ekstremt mye anbefales varetrekk og armbeskyttere. Kjæledyr
bør ikke oppholde seg i møblene. Hår, klør og sikling sliter hardt på stoffet.

FLEKKFJERNING

UNNGÅ DIREKTE SOLLYS OG VARME

Flekker fjernes umiddelbart. Sug opp flekken med en ren hvit klut eller papirhåndklær. Ikke gni - flekken må løses opp forsiktig. Fibrene som møbeltekstilet
er laget av har ulike egenskaper og må derfor behandles på forskjellige måter.
Be om flekkfjerningsguide hos din møbelforhandler eller last ned vår guide for
ull fra vår webside. Sjekk at tekstilet tåler middelet du skal bruke. Test det ut
på et sted på møbelet som ikke synes, la det tørke og sjekk resultatet.

Direkte stråling av sollys og varme er skadelig både for tekstilfibrene og fargene.
Stoffet vil falme i større eller mindre grad og sterkere farger er mer utsatt enn
lyse farger. Benytt derfor persienner eller markiser o.l for å beskytte møblene
mot direkte sollys. Plasser møblene i god avstand fra varmekilder.
Falmingsskader som skyldes uforsiktig behandling gir ikke rett til å reklamere.

ULL OG NUPPING
Ulike typer tekstiler har ulike egenskaper. Det som er felles for dem alle er at de må tas vare på. Det er typisk for de fleste tekstiler at de nupper litt i starten.
Dette betyr ikke at møblene er dårlige, men det er rett og slett overskuddsfibre i stoffet som skal ut. Et type tekstil som skiller seg i ganske stor grad fra de
andre - er ulltekstiler.

ULLETS EGENSKAPER

FORSKJELL PÅ NUPPER OG FREMMEDPILLING

Høy slitasjestyrke – den vevde konstruksjonen er avgjørende for slitestyrken.
Ullstoff har høy slitestyrke på grunn av fibernes elastisitet og spenstighet.

Det finnes to former for nupper; nupper og fremmedpilling. Nupper kommer
av at tekstilet slipper overskuddsfibre som samler seg og blir til nupper.
Nuppene kan du enkelt fjerne med nuppefjerner, og så vil nuppene etterhvert
avta. Dersom de aldri avtar kan det være at du har vært uheldig - og da kan det
være lurt å ta kontakt med forhandleren du kjøpet møbelet hos.

Ull slipper overskuddsfibrer – i motsetning til et syntetisk materiale hvor
overskuddsfiber ofte blir sittende fast i stoffet.
Krøller ikke – ullfiberens naturlige spenst og elastisitet medfører at et ullstoff
har stor motstand i seg mot krølling. Ullfiberen tøyer og bøyer seg når den utsettes
for trykk og strekk, og den går tilbake til sin opprinnelige form etterpå.
Ikke statisk – ullfiberen har god elektrisk ledeevne. Elektriske ladninger som
oppstår når man sitter og beveger seg på stoffene blir derfor ledet bort i ullen,
slik at man unngår å få ubehagelige støt. Det trekker av samme grunn ikke til
seg støv og skitt.
Flammehemmende – ull er vanskelig antennelig fra naturens side. Med tett
varekonstruksjon og flammehemmende møbelstoff vil flammen være selvslukkende når varmekilden fjernes.

Den andre formen for nupping er fremmedpilling. Her er det ikke tekstilet
i seg selv som nupper, men det er fremmedfibre fra klær, tepper, puter, støv og
lignende som fester seg i fibre fra stoffet og danner nupper. Dette skapes når vi
bruker møblene og lager friksjon i overflaten. Dersom du har fått nupper kan
du fjerne dem med nuppefjerner, rengjøre møbelet med tekstilrens, og deretter
impregnere møbelet med tekstilbeskytter.
Produkter som kan brukes finner du hos din nærmeste Brunstad forhandler.

TRE
Treverk er et levende material som trenger stell, omtanke og vedlikehold om det skal beholde sitt særpreg. Spesielt ubehandlet tre er ømfintlig og bør derfor
jevnlig rengjøres og behandles. Brunstad benytter ikke treverk fra tropiske regnskoger.

BRUK, STELL, VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

NATURPRODUKT

Ubehandlet treverk vaskes med vann tilsatt såpe, benytt skurekost dersom
flekken ikke forsvinner. Skur alltid i treets lengderetning. Skyll bort all såpe og
tørk godt til slutt. Lakkert og malt treverk har en sterk, glatt og vannavvisende
overflate. Rengjøres med en lett fuktet klut, løsemidler bør ikke benyttes.
Oljede overflater krever vedlikehold. Det er viktig at overflatene aldri tørker ut
da treverket kan sprekke. Disse bør behandles regelmessig med en møbelolje.
Treverket må være rengjort og tørt før behandlingen. Rengjøring av oljede
møbler bør gjøres med plantesåpe eller bare vann. Fukt en ren klut og vask
over, la det aldri ligge vann på flatene. Vent til overflaten er tørr før du oljer.
Ta ikke i bruk møbelet, før overflaten er helt tørr.

Tre er et naturprodukt som varierer i fargenyanser, struktur og hardhet.
Strukturen i overflaten varierer mellom stripemønster og flammemønster.
Små kvister og“speil” kan forekomme.

STRIPEMØNSTER

UNNGÅ DIREKTE SOLLYS OG VARME
Inneklimaet varierer med årstidene. Trevirket følger med i disse variasjonene
og vil derfor følge med i svingningene gjennom at det krymper og sveller.
Dette gjør at møbler som er satt sammen med monteringsbeslag kan bli noe
mer slarkete i tørre perioder. Gå derfor over monteringsbeslagene og trekk
dem til om nødvendig. Møbler med synlig treverk anbefales ikke å stå i direkte
sollys, nært varmekilder eller i rom der klimaet svinger mye. Dette fordi det
kan oppstå spenninger i limte forbindelser og i møbelplater som kan resultere
i at disse sprekker. Direkte sollys over lengre tid kan føre til falming av treslaget.

FLAMMEMØNSTER

SMÅ KVISTER

”SPEIL”

HUD
Leverandørens råd om bruk, stell og vedlikehold av hudmøbler bør alltid følges, da det er den enkelte møbelprodusent som kan innestå for hva det enkelte
produkt tåler og krever. Vær oppmerksom på at et trekk i hud kan endre seg noe ved bruk. Endringene gjelder i større grad for hud enn for tekstil ettersom
huden har en tendens til å utvide seg etter en tid. Dette er en naturlig egenskap og vanskelig å hindre uansett hvor stabil og holdbar skumkvaliteten i puten
er, og hvor stramt huden er trukket på fra fabrikkens side.
STELL OG RENGJØRING AV HUD

UNNGÅ DIREKTE SOLLYS OG VARME

Møbelhuder et naturprodukt med individuell struktur. Arr og merker i huden
kan stamme fra insektbitt, dette understreker ektheten i materialet. Hud vil
holde seg pent i årevis og er lett å pleie. Vi benytter hud av høy kvalitet med
et mykt og behagelig grep. For at huden skal vare, må du passe på følgende:

Hud er et levende materiale som krever høy luftfuktighet, unngå uttørking.
Plasser ikke hudmøbler nær varmekilder. Pass på at det er minst 20-30 cm
mellom møblene og varmekilden. Beskytt møblene slik at de ikke blir utsatt
for direkte sollys i lengre tid.

Hold møblene rene, slik at smuss og støv ikke trekker inn i hudens porer.
Benytt støvsuger med en myk børste. Ved flekkfjerning benyttes klut fuktet
med lunkent vann. Dynk og sug opp flekken, begynn utenfra og arbeid inn
mot sentrum av flekken. Armlener og nakkeputer er spesielt utsatt for fett og
svette som kan resultere i mørke flekker og over tid bryte ned møbelhuden.
Bruk av armbeskyttere, pledd og sofaputer er en god hjelp for å forebygge slike
skader. Tilfør huden lærpleiekrem etter behov, men husk å rengjøre først med
fuktig klut, eller dertil egnet rensemiddel. Er møblene ekstra skitne, ta kontakt
med din møbelhandler for profesjonell veiledning.

VIKTIG Å VITE NÅR DU KJØPER ET HUDMØBEL

Tips! Mikrofiberklut bør ikke brukes på hud.

• Hud er et naturmateriale.
• Hver enkelt hud opptar farge ulikt og fargenyanser vil oppstå fra
møbel til møbel.
• Hud strekker seg, spesielt i sitteflater.
• Mengden av strekk varierer fra hud til hud og bruken av møbelet.
• Huden er følsom for direkte sollys, svette og søl.
• Fargeendringer forekommer som følge av bruk og lyspåvirkning.
• Møbelet må ikke utsettes for direkte sollys eller varmekilder.
• Merker etter sår og insektsbitt er normalt på Anilux og Nubuck,
som er hudkvaliteter med naturlig narv.
• Husk at alle hudmøbler vil endre utseende med tiden.
Det sørger for et unikt særpreg.

CLASSIC HUD

ANILUX HUD

FÅRESKINN

Classic hud er en lettere korrigert, gjennomfarget, pigmentert og narvsatt
møbelhud. Et tynt beskyttende lakkskikt gjør at de fleste flekker er lett å fjerne.
Classic er en robust hudkvalitet som egner seg godt til barnefamilier.

Anilux hud er en gjennomfarget hud md naturlig narv og struktur. Fargenyanser
og synlige merker forekommer og anses som normalt. Vår anilux kvalitet er en
førsteklasses møbelhud som puster, absorberer fukt og gir en ekstra glans og
mykhet. En lett overflatebehandling gir en viss beskyttelse. Anilux foretrekkes
av dem som ønsker seg en eksklusiv møbelhud og som vil ha den ekte
hudfølelsen.

Fåreskinn er temperaturutjevnende, varmt om vinteren og svalt om sommeren.
Det kan absorbere fuktighet opp til 33% av sin egen vekt, uten at det kjennes
fuktig og har svært høy brannsikkerhet. Med sin naturlige komfort: Opp til
6.000 ullfibrer pr kvadrat centimeter, fordeles trykket over en stor flate og gjør
skinnet svært behagelig å sitte i.

Eksempel på uregelmessigheter i Classic hud,
som ikke er reklamasjonsgrunner:

Ull trekker ikke til seg støv eller smuss, til forskjell fra syntetiske materialer.
Det er også lett å holde rent.

NUBUCK HUD

INSEKTSBITT/VORTE

STRUKTURFORSKJELL

Nubuck hud er en gjennomfarget hud, hvor den naturlige strukturen og den
myke følelsen blir fremhevet ved at den blir slipt i overflaten. Fargeskiftinger,
dyrets egen struktur, insektsbitt og arr kan fortsatt være synlige. Denne huden
har svært høy grad av komfort og puster godt, men er utsatt for flekker om
man ikke er nøye med å impregnere det.

Vær oppmerksom på at alle skinn er unike. Dette kan føre til variasjoner på
hvert skinn og fra skinn til skinn, på grunn av at krøll og tetthet i pelsen
varierer og fordi skinnene tar opp ulik mengde farge.

Forebyggende vedlikehold er nødvendig for å beholde lærets utseende over tid.
Nytt møbel impregneres med Nubuck Protection (En liten flaske medølger
alle nye møbler). Denne behandlingen øker beskyttelsen og motvirker risikoen
for varige flekker. Det er alltid lettere å gjøre rent en overflate som er
impregnert. Spesielt viktig er dette på armlener, nakkeputer og sitteputer.
Rensing og impregnering bør gjentas 2-4 ganger pr. år, eller oftere ved behov.
Støvsuging bør gjøres regelmessig.

Støvsug jevnlig og bruk klisterrulle for å fjerne løst smuss og støv. Flekker
fuktes godt med kaldt vann så fort de oppstår. Vask med svamp og lunkent
vann. Bruk et mildt flytende vaskemiddel for ull, fritt for enzymer, fosfater,
peroxider, alkalier og blekemiddel (for eksempel Milo). La lufttørke, utsett
ikke skinnet for sterke varmekilder.

Eksempel på uregelmessigheter i Anilux og Nubuck hud,
som ikke er reklamasjonsgrunner:

INSEKTSBITT/VORTE

STRUKTURFORSKJELL

NAKKEFOLD

GRODDE ARR

VEDLIKEHOLD

Dersom du følger disse enkle vedlikeholdsreglene,
kan du unngå å møte de problemstillingene som er belyst i denne guiden.
Vedlikehold er brukerens eget ansvar og skader på møblene grunnet mangel på dette,
ansees ikke som reklamasjonsgrunn.
Sørg derfor for et fornuftig vedlikehold, slik at du får glede av møblene dine lenge.
Skulle det oppstå øvrige problemer med ditt Brunstad-møbel,
nøl ikke med å ta kontakt med din Brunstad forhandler.

BRUNSTAD.NO

