
VEDLIGEHOLDELSESGUIDE



INFORMATION VEDRØRENDE BRUG 
AF VEDLIGEHOLDELSESGUIDEN

GENERELLE BETINGELSER FØR BRUG:

FRITZ HANSEN A/S FRASKRIVER SIG ENHVER FORM 
FOR ANSVAR I RELATION TIL BRUGEN AF DE FØLGENDE 

ANGIVNE PLEJE- OG RENSEPRODUKTER. 

EVENTUEL BRUG HERAF PÅHVILER DERFOR 
TIL ENHVER TID KUNDENS EGET ANSVAR.

VEDLIGEHOLDELSESGUIDEN ER KUN VEJLEDENDE, 
VED FORKERT ANVENDELSE BORTFALDER GARANTIEN.



POLSTER:

LÆDER & RUSKIND      
Myren, Serie 7, Grand Prix, Dråben, Oxford, Liljen, Kinastolen, ICE, RIN, Sammen, Serie 3300, Ægget, Svanen, Space, Ro, Fri,  Svanesofa, Lissoni Sofa.
PK11, PK9, PK8, PK25, PK22, PK80, PK31, PK33, PK91, PK24, PK20.

TEKSTILER      
Myren, Serie 7, Grand Prix, Dråben, Oxford, Liljen, ICE, RIN, NAP, Sammen, Serie 3300, Ægget, Svanen, Space, minuscule, Ro, Fri, Svanesofa, Lissoni Sofa, 
Alphabet Sofa Serie, Favn.

KANVAS   
PK22, PK91.

TRÆ:

FINÉR/LAKERET TRÆ (STOLE & BORDPLADER)  
Myren, Serie 7, Grand Prix, Dot, Oxford, Liljen, NAP, Sammen, Bordserie, Little Friend, T-No.1, minuscule, Analog.

MASSIVT TRÆ  
Kinastolen, Essay, Join.

MASSIV AHORN  
PK54A.

ANDRE MATERIALER:

GLAS 
Plano, Space, T-No.1.  
PK61/PK61A, PK65.

GRANIT 
PK61/PK61A, PK54, PK62, PK63/PK63A, PK65.

MARMOR 
PK61/PK61A, PK54, PK62, PK63/PK63A, PK65.

SKIFER   
PK61, PK62, PK63/PK63A, PK65.

LINOLEUM 
Bordserie.

POLYESTER-KOMPOSIT (BORDPLADER)  
PK58.

KUNSTSTOFLAMINAT (BORDPLADER)  
Bordserie, Plano, Little Friend, Essay, minuscule, Analog. 

PLAST  
Dråben, ICE, RIN, NAP, Space, minuscule.
PK8.

PEDDIGRØR 
PK22, PK24, PK20.

FLAGLINE 
PK25.

STÅL
PK11, PK9, PK25, PK22, PK80, PK31, PK33, PK91, PK24, PK20, PK61/PK61A, PK71, PK51/PK55, PK54, PK62, PK63/PK63A, PK65.

FORKROMET (STEL/BASER) 
Myren, Serie 7, Grand Prix, Dråben, Dot, Liljen, NAP, Serie 3300, Bordserie, Plano, Little Friend, Coat Tree.
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LÆDER OG RUSKIND

REPUBLIC of Fritz Hansen™ tilbyder læder af flere kvaliteter; BASIC, CLASSIC, SOFT, ELEGANCE, NATUR, 
RUSTIK, SENSE, HVID, OPTISK HVID og RUSKIND. Hver lædertype har sin egen karakteristika som det er 
godt at få kendskab omkring, inden man tager sit lædermøbel i brug. 

 • BASIC er et let slebet læder med et fint narvprint og giver et glat udseende på fastpolstringer. Det er et
  dækfarvet læder som har fået en stærk overfladebehandling, der gør det særdeles slidstærkt. BASIC er 
  desuden meget brugervenligt, idet det er smudsafvisende. Læderet har en høj grad af lysægthed.
  Tykkelse: ca. 1.0-1.2 mm.

 • CLASSIC er et fast og slidstærkt læder. Det er dækfarvet og let narvsat med et forholdsvis ensartet   
  udtryk - rynker i svajene, nakkefolder og andre naturmærker kan forekomme. Huderne har fået en stærk  
  overfladefinish, som gør læderet særdeles brugervenligt og beskyttet mod smuds og lyspåvirkning. 
  Tykkelse: ca. 1.4-1.6 mm.

 • SOFT (semianilin) er et smukt, blødt, fuldnarvet læder med en let overfladefinish. Læderet har en glat 
  overflade og er ideelt, hvis man ønsker at kombinere det naturlige look med en god holdbarhed og  
  nem vedligeholdelse. 
  Tykkelse: ca. 1.0-1.2 mm.

 • ELEGANCE (anilin) er et udsøgt læder. Læderet har som udgangspunkt en helt naturlig nøgen overflade  
  med en smule voks på, hvor alle naturmærker er synlige. Dette er med til at understrege læderets unikke  
  karakter og tilføre rustik charme til møblet. Sammenlignet med dækfarvet læder er ELEGANCE og andet  
  anilinlæder mere modtageligt overfor snavs og smuds. Læderet ændrer sig med tiden ved brug og   
  lyspåvirkning og får hurtigt en naturlig smuk patina.
  Tykkelse: ca. 1.4-1.6 mm.
  
 
 • NATUR (anilin) er fuldnarvet vegetabilsk garvet læder lavet på råhuder af højeste kvalitet. NATUR er   
  et elegant, naturligt og smukt læder med naturlig nøgen overflade, hvor alle naturmærker er synlige.  
  Den nøgne overflade betyder, at NATUR er mere modtagelig for snavs end andre lædertyper, men   
  samtidigt tilegner læderet sig også hurtigt en smuk patina og bliver mørkere ved brug. 
  Tykkelse: ca. 1.2-1.4 mm.

 • RUSTIK (anilin) er et eksklusiv læder af allerhøjeste kvalitet. RUSTIK er vegetabilsk garvet, kromfrit og  
  blødt læder. Læderet har en naturlig overflade med synlige naturmærker og en let impregnering. Derfor  
  vil læderet blive lysere ved brug og få en naturlig smuk patina. Naturmærkerne der ses på læderet er  
  ikke fejl, men unikke fingeraftryk, som naturen har placeret på det specifikke stykke læder.
  Tykkelse: ca. 1.3-1.5 mm.

 • SENSE (anilin) er et fuldnarvet kromgarvet læder. SENSE kendetegnes ved en ekstraordinær blød og  
  lidt ”fedtet” overflade, som er opstået ved en speciel voksbehandling. Farvevariationer, nakkerynker,  
  fedtstriber og andre naturmærker er synlige på læderet og er med til at understrege dets eksklusivitet.
  Tykkelse: ca. 1.0-1.2 mm.
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 • HVID er en blød fuldnarvet lædertype med en stærk overfladefinish. Dette betyder at læderet er meget 
  holdbart og lettere at vedligeholde. HVID er et glat læder der er blødt at røre ved. Overfladestrukturen  
  på lysere farvede skind kan forekomme mindre tydelig, da der ofte anvendes mange pigmenter i   
  farveprocessen. HVID er også mere modtagelig for snavs end andre farver.
  Tykkelse: ca. 1.4-1.6 mm.
 

 • OPTISK HVID læder er et holdbar og brugervenlig lædertype. Læderet er pigmenteret og har et svagt spil  
  i overfalden, hvilket betyder, at den naturlige struktur er synlig. Læderet er behandlet med en let overflade- 
  finish, som gør det meget brugervenlig. Den optisk hvide farve gør læderet modtageligt for pletter og snavs.
  Tykkelse: ca. 1.4-1.6 mm.

 • RUSKIND er en læderkvalitet, hvor det er indersiden af huden, der er forarbejdet. Det kan både bruges  
  på siddeflader og i kombination med glat læder. RUSKIND har en flot luv, som skifter farve og 
  changerer alt efter hvilken retning luven vender. Naturlige mærker kan forekomme på læderet og ved
   brug vil læderet med tiden tilegne sig en smuk patina.
  Tykkelse: ca. 1.9-2.0 mm.
 

Typiske synlige mærker, der kan forekomme på de forskellige lædertyper er:

- Insektbid
- Ar
- Nakkefolder
- Skønhedspletter
- Farveforskel fra én læderhud til en anden, og selv inden for ét stykke læder
- Variation i den naturlige narv fra den ene hud til en anden, og selv inden for én hud
- Hårhvirvler

VEDLIGEHOLDELSE
Det bedste vedligeholdelsesråd for alle typer af læder fra Fritz Hansen er jævnlig støvsugning med en blød 
børste. Undgå brug af rengøringsmidler og skarpe genstande. Hvis rengøring er nødvendig brug da kogt vand 
med naturlige sæbespåner af god kvalitet - pisk 2-3 spiseskefulde sæbespåner i 1 liter vand og brug kun skum-
met. Påfør skummet med en blød klud, lad møblet tørre og tør grundigt efter med en blød bomulds-klud. 

Bemærk, at læderkvaliteten Ruskind kun må støvsuges og ALDRIG påføres vand eller sæbe!

Se en vejledende vedligholdelsesvideo af læder på www.fritzhansen.com. Find videoen under ‘The Republic’ 
og se dernæst under ‘Vedligeholdelse’.

PLETFJERNING
Fritz Hansen anbefaler ikke andre metoder end brug af sæbespåner til pletfjerning. Brug af skrappe 
rengøringsmidler er ikke omfattet af garantien.

ADVARSEL!
Tekstilfarver fra ikke-farveægte tøj kan farve lædertyperne med en naturlig overflade (Elegance, Natur, Rustik, 
Sense, Hvid og Optisk hvid) og forårsage permanent misfarvning af læderet. Vær derfor opmærksom på 
dette inden brug af møbler polstret med disse lædertyper.
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TEKSTILER  
 

REPUBLIC of Fritz Hansen™ benytter et omfattende udvalg af tekstiler. De tekstiler, der benyttes til polstring, 
kommer fra førende danske og udenlandske leverandører. 

Tekstilernes kvalitet og egenskaber udvælges, så de passer til møbler til både private indretninger og til 
officielt brug (f.eks. kontorer, hoteller og institutioner), hvor der lægges ekstra vægt på holdbarhed.                                                                                                

VEDLIGEHOLDELSE & PLEJE
Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er vigtigt, hvis polstringen skal se bedst muligt ud og have en 
lang levetid. Støv og snavs slider tekstilet og reducerer dets brandhæmmende egenskaber. 

For daglig renholdelse, støvsug derfor hyppigt tekstilet med medium styrke, helst hver uge. 

PLETFJERNING 
Fjern våde pletter ved at duppe forsigtigt med en fnugfri klud eller en svamp. Hvis pletten ikke forsvinder 
anbefales K2R (www.k2r.de) kemisk tørrens. Ingen andre kemikalier eller rengøringsmidler må bruges. 
Damprengøring må heller ikke anvendes.

Bemærk, at der må IKKE gnides kraftigt på materialet, da dette kan beskadige stoffet og farven.

ADVARSEL! 
Ingen polstrede møbler bør stå i direkte sollys eller tæt på varmeafgivende kilder (f.eks. brændeovne og 
radiatorer).
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KANVAS 

Kanvas er fremstillet af glatvævet hør (Natur & Sort) eller bomuld (Primary red, Umbra green & Sort) og er et 
meget hårdført materiale. 
 

VEDLIGEHOLDELSE & PLEJE
Støv og snavs slider på kanvassen. Derfor er regelmæssig rengøring og vedligeholdelse vigtigt, hvis polstringen 
skal have en lang levetid. Støvsug derfor hyppigt ved medium styrke, helst hver uge.

PLETFJERNING 
Fjern våde pletter ved at duppe forsigtigt med en fnugfri klud eller en svamp. Hvis pletten ikke forsvinder 
anbefales K2R (www.k2r.de) kemisk tørrens. Ingen andre kemikalier eller rengøringsmidler må bruges. 
Damprengøring må heller ikke anvendes.

Bemærk, at der må IKKE gnides kraftigt på materialet, da dette kan beskadige stoffet og farven.

ADVARSEL! 
Ingen polstrede møbler bør stå i direkte sollys eller tæt på varmeafgivende kilder (f.eks. brændeovne og 
radiatorer).
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FINÈR/LAKERET TRÆ (STOLE & BORDPLADER)

GENERELLE OPLYSNINGER
 Brug aldrig slibende rengøringsmidler, ståluld eller polish, men brug så mildt og nænsomt et rengørings- 
middel som muligt.

 Følg altid brugsanvisningerne, som fremgår af beholderen til det pågældende rengøringsmiddel. Ingen 
rengøringsmidler kan fjerne alle former for pletter. Hvis der forekommer deciderede pletter på møblet, kan 
det være nødvendigt at fjerne dem på en anden måde, end det fremgår herunder.

 Følgende anbefalinger gælder kun, når pletterne er overfladiske. De gælder ikke, når pletterne er  trængt 
igennem lakken. 

ADVARSEL!
Lakerede overflader i træ kan ikke tåle fugtig varme eller alkohol. Hele overflader skal derfor tørres af/op 
med det samme. 

Bordplader:
Sæt aldrig fyrfadslys, fondue-sæt eller lignende brændbare genstande direkte på bordpladen.

BEMÆRK
Den lakerede overflade på produkter i naturligt træ/finér patinerer efter nogle få ugers brug. 

Bemærk for bordplader: Sørg for, at der ikke står noget på det samme sted på overfladen i længere tid, da 
dette vil medføre pletter og misfarvning. Hvor meget og hvor hurtigt overfladen patinerer, afhænger af hvor 
meget lys den bliver udsat for. 

Tillægsplader til Piet Hein-borde, som kan lægges til opbevaring under bordpladen, skal være helt rene og 
tørre før de lægges til opbevaring, for at undgå skader på pladerne.

DAGLIG RENGØRING
Aftørring med en ren tør klud. Er der pletter og snavs, tørres møblet af med en ren klud opvredet i vand, eller 
i en opløsning af varmt vand og et universal rengøringsmiddel, sæbespåner (1/4 dl sæbespåner til 1 liter 
varmt vand, afkøles), et opvaskemiddel eller varmt vand med ca. 10 % eddike. Til sidst tørres møblet af med 
en ren, tør klud. 

Advarsel! Ved rengøring må der kun bruges vand i små mængder – helst kun en fugtig klud – og møblet skal 
efterfølgende altid tørres efter med en tør klud. 

Pas på overdrevet brug af vand på bordplader, for at undgå at belægningen på bordpladen hæver sig samt 
at alukanter slipper/løsner sig fra bordpladen.

GRUNDIG RENGØRING
Tør møblet af for løst støv/snavs. Vrid en ren klud op i en opløsning af vand og et universal-rengøringsmiddel. 
Hæld lidt ekstra rengøringsmiddel på kluden og vask møblet, indtil alle pletterne er opløst. Alternativt kan 
rengøringsmidlet påføres direkte på pletterne – vent et par minutter og tør det så af igen. Vask efter med rent 
vand. For at undgå striber/skjolder tørres møblet til sidst med en ren, tør klud, indtil det er helt tørt. 

 
Se guidelines for pletfjerning på næste side.
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PLETFJERNING
Advarsel! Rensebenzin, husholdningssprit osv. er brændbare væsker, som skal bruges med forsigtighed. 
Sørg for, at lokalet er ventileret.

• Kuglepen/spritpen/voksblyant Rensebenzin efterfulgt af et universal-rengøringsmiddel 
• Tyggegummi  Rensebenzin
• Kaffe/te  Et universal-rengøringsmiddel
• Kosmetik/skosværte/voks  Et universal-rengøringsmiddel
• Fedtstoffer/olier  Et universal-rengøringsmiddel eller rensebenzin
• Tusch   Rensebenzin efterfulgt af et universal-rengøringsmiddel 
• Lak/lim   Rensebenzin efterfulgt af et universal-rengøringsmiddel 
• Paraffinvoks    Rensebenzin
• Tryksværte   Rensebenzin efterfulgt af et universal-rengøringsmiddel 
• Rødvin/juice   Et universal-rengøringsmiddel 
• Sod/nikotin   Et universal-rengøringsmiddel
• Fingeraftryk  Et universal-rengøringsmiddel eller husholdningssprit/vinduesrens

Vask altid efter med rent vand. For at undgå striber/skjolder tørres møblet til sidst med en ren, tør klud, 
indtil det er helt tørt.
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MASSIVT TRÆ 
 

GENERELLE OPLYSNINGER
Brug olie, en slibende svamp og en klud til vedligeholdelse af oliebehandlede træoverflader. 

Til eg og ask bruges hvidpigmenterede olier, og til valnød en klar olie.

Olien trænger ind i veddet og danner en belægning, som er snavs- og vandafvisende, og som beskytter 
træet og giver det finish. Olien virker også plejende på den lyse farve på eg og ask og efterlader en glat, 
silkemat overflade.

PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
Brug olie til den periodiske vedligeholdelse af træmøbler. Til eg og ask anvendes en hvidpigmenteret olie, 
men hvis overfladen bliver for lys, bruges skiftevis hvidpigmenteret olie og klar olie. Til valnød anvendes klar 
olie. 

Vi anbefaler, at bordet behandles to gange efter modtagelsen for at forhindre det i at udtørre og for at 
bevare bordets udseende, og efterfølgende 3-4 gange om året eller efter behov.

Anvisning:
Overfladen skal være grundigt rengjort og helt tør. Brug almindeligt sæbevand (ikke koncentreret sæbe/
opvaskemiddel) og tør det omgående af med en tør klud. Rengør overfladen ca. 12 timer inden 
behandlingen med olie.

For at sikre korrekt vedhæftning slibes overfladen let med en slibesvamp. Det er vigtigt, at slibningen 
foretages i veddets længderetning. 

Ryst olieflasken grundigt og påfør rigelig olie med en klud. Overfladen skal skinne, og olien skal virke i 
15-20 minutter for at blive absorberet.
 
Fjern evt. overskydende olie med en fnugfri klud, indtil træet er helt glat at røre ved.
Lad bordet tørre natten over.
 
Vi anbefaler at gentage behandlingen i punkt 2-4 (adskillige gange) for at opnå de optimale resultater. 
 
Den oliebehandlede overflade kan bruges med forsigtighed efter ca. et døgn. Når olien er hærdet 
igennem efter 7 dage, er bordet helt klar til brug.
 
Gentag behandlingen, hvis der forekommer tørre pletter inden for det første døgn efter behandlingen.

BORTSKAFFELSE
Olien må ikke hældes i afløbssystemet. Bortskaf den i henhold til de gældende lokale forskrifter. 
Olievædede klude og handsker skal bortskaffes i lukkede metalbeholdere for at undgå selvantændelse.

ADVARSEL!
Olieholdige klude og svampe kan selvantænde, hvis de ikke opbevares korrekt. Destruer olieholdige klude 
og svampe ved at skylle dem i koldt vand, eller opbevar dem i en lufttæt metal- eller glasbeholder. Olie må 
aldrig hældes direkte ud over møblet, og der må aldrig bruges ståluld.

Bemærk, garantien dækker ikke skader forårsaget af forkert slibning. 
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REPARATION AF SKADER

• Små ridser:
 Små ridser kan udjævnes med sandpapir i kornstørrelse 220, som stryges i veddets længderetning. 
 Gentag oliebehandlingen efter behandlingen med sandpapir.

• Stål på eg:
 Undgå at stille stålgenstande på eg i længere tid ad gangen. Stålet reagerer sammen med træet og 
 efterlader sorte mærker, som kun kan fjernes ved slibning.

• Skrabemærker:
 Fjern mærkerne med viskelæder eller en blød rengøringssvamp, som er vædet med lidt olie. 
 Gentag oliebehandlingen efter behov.

• Pletter fra f.eks. Rødvin, fedtstoffer og olie:
 Gnid forsigtigt pletten med en blød rengøringssvamp, der er vædet med olie. Hvis pletterne er absorberet  
 ned i træet, behandles med sandpapir kornstørrelse 180 og derefter med kornstørrelse 220. Træet er nu 
 ubehandlet og skal olieres, ved at følge ovenstående vejledning. Det behandlede område bliver muligvis 
 lidt lysere, især hvis det er en mørk træsort. Dette vil fortage sig med tiden.

• Voks fra stearinlys:
 Lad voks fra stearinlys størkne og fjern så meget som muligt med en skarp genstand – PAS PÅ ikke at   
 ridse træet. Gnub derefter pletten forsigtigt med en blød rengøringssvamp, der er vædet med lidt olie.

• Indhak og ridser:
 De fleste indhak kan udbedres, hvis træfibrene ikke er revet over. Stryg indhakkene med lunkent vand 
 (vandet vil få træet til at hæve sig). Når træet er tørt, stryges det med sandpapir kornstørrelse 220.
 Gentag oliebehandlingen efter strygning med sandpapir.

• Kuglepenne, vandfarver og spritpenne:
 Brug et kraftigt trækpapir og et opløsningsmiddel, der passer til pletten, f.eks. sprit til mærker fra sprit  
 penne, og forsøg at fjerne mest muligt af pletten.

• Blæk:
Brug et stykke trækpapir og en salmiakopløsning (ca. 8%) til at forsøge at fjerne mest muligt af pletten. 
Vær opmærksom på, at opløsningen kan irritere øjnene, huden og åndedrætssystemet. 
Læs altid instruktionerne på produktet og følg dem nøje.

• Brændemærker:
 Overfladiske brændemærker kan i de fleste tilfælde fjernes ved slibning. Undgå kun at slibe på et lille 
 område, da der kan opstå en fordybning. Slib i stedet over et større område. Du kan overveje at konsul- 
 tere en fagspecialist (f.eks. en møbelsnedker), før du selv forsøger at udbedre skaden.

Bemærk, når du arbejder med slibemidler som f.eks. bløde rengøringssvampe og sandpapir, skal du altid 
arbejde på langs af veddet. Slib altid over et større område, så du undgår, at der opstår en fordybning.
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MASSIV AHORN (PK54A) 
 

VEDLIGEHOLDELSE
Træet kan patinere lidt, når det bliver vasket af og udsættes for kraftigt sollys, som vil gøre træet mørkere. 
Patinaen vil aftage, når bordet er tørret igen, og efter slibning med sandpapir, hvis der er behov for det.
Lad aldrig genstande blive stående i længere tid, på samme sted på tillægsringen, da det kan medføre 
mærker og lyse pletter. 
 

DAGLIG RENGØRING
Tør tillægsringen hyppigt af med en ren, tør klud på langs af veddet. Snavs, pletter osv. kan fjernes ved 
aftørring med en klud, der er opvredet i en opløsning af 2-3 spiseskefulde sæbespåner til 1 liter vand. 

Ved hyppig afvaskning med sæbeopløsning undgås det, at fibrene hæver sig, og overfladens naturlige 
modstandsdygtighed øges. 
 

GRUNDIG RENGØRING
Fordel en opløsning af 2-3 spiseskefulde sæbespåner til 1 liter vand på tillægsringen og skrub med en ren 
børste på langs af veddet. Tør straks efter med en ren klud, der er opvredet i opløsningen (dvs. at tillægs-
ringen aldrig må efterlades i våd tilstand).

Bemærk, at træets udseende/farve vil ændre sig ved rengøring. Derfor anbefales det at rengøre alle plader i 
tillægsringen på samme tid. 
 

SLIBNING MED SANDPAPIR
Tillægsringen skal slibes med sandpapir af og til (fordi træfibrene løfter sig). Det frarådes at slibe hyppigt 
med sandpapir, da det gør overfladen mere sart og modtagelig. Brug kun sandpapir nr. 180 eller 200, 
og slib altid på langs af veddet.
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GLAS 
 

RENGØRING
Bordplader af glas tørres af med en ren, tør klud. Rengør med salmiakspiritus efter behov. 

Brug aldrig slibemidler eller skarpe værktøjer.
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GRANIT 
 

Granit består af mineraler, metaller, feldspat, gnejs og mica, som gør det til et slidstærkt produkt. 
Bordplader i Republic of Fritz Hansen™ sortiment er af typen Nero Impala (matslebet). 

SPECIFIKATION
Nero Impala er en naturlig bjergart, hvis farve og struktur varierer. Sandhuller, glasårer og porøsitet kan 
forekomme i overfladen. Alt dette forekommer naturligt og vil derfor ikke blive accepteret som reklamation.

VEDLIGEHOLDELSE 
Granit bordplader kan vedligeholdes med naturlig sæbe (f.eks. sæbespåner eller STONE WASH), som 
danner en let beskyttende film på overfladen. Hvis brugen af naturlige sæbe følges fast, vil overfladen blive 
mere modstandsdygtig over for nogen form for pletter, men vær opmærksom på, at bordpladen vil aldrig 
være 100% pletafvisende. Ved brug af naturlige sæbe vil den matslebet granit med tiden også få et mere 
silkeagtig mat look.

DAGLIG PLEJE
Granit tåler næsten alle slags rengøringsmidler. Bemærk dog, at brug af syntetiske rengøringsmidler (sulfo) 
udtørrer bordpladen. Det bør derfor behandles med et imprægneringsmiddel til absorberende materialer 
bagefter. Vi anbefaler at den daglige rengøring består af aftørring med en fugtig klud (fnugfri) uden 
sæbeprodukter.

STONE WASH
For at beskytte overfladen på en granit bordplade, anbefaler vi, at man anvender STONE WASH - en  
rensesæbe til alle typer af natursten. STONE WASH kan købes hos  Fritz Hansen-forhandlere.

• Anvisning:  
 
Påfør STONE WASH i en opløsning 50/50 med en klud (fnugfri) på hele overfladen og kanterne af 
bordpladen. Lad sæben virke i 5 - 10 min. (uden at udtørre), mens stenen absorberer så meget af sæben 
som muligt. 
 
Vask den resterende sæbe af med en våd, men opvredet klud (fnugfri). Sørg for at alt overskydende sæbe 
bliver fjernet for at undgå striber på overfladen. 
 
Bemærk! Det er vigtigt, at hele bordpladen bliver dækket hver gang for at opretholde en ensartet 
overflade på hele bordpladen. 
 
Gentag denne behandling når det er nødvendigt.

PLETFJERNING
Ved fjernelse af meget tunge pletter brug derved STONE WASH direkte fra dispenseren og følg 
anvisningerne ovenfor.

• SYRE 
Granit er ikke resistent over for syre. Hvis syre har plettet din bordplade er det eneste du kan gøre 
at behandle pletten lokalt med STONE WASH indtil den matte plet forsvinder. Bemærk,  det er ikke 
garanteret, at pletten vil gå væk.
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• RØDVIN 
Påfør klor på stedet med pletten og forsøg derved at fjerne pletten. Behandl bord pladen med STONE 
WASH bagefter, indtil den har den samme silkebløde overflade igen. Bemærk, det er ikke garanteret, at 
pletten vil gå væk.

SÆBESPÅNER
For vedligeholdelse ved brug af sæbespåner brug da kun små, fine flager, der let opløses i vand.

• Anvisning:  
 
Pisk en sæbeopløsning bestående af 2-3 spiseskefulde sæbespåner til 1 liter varmt vand og fordel 
skummet over bordpladen med en klud (fnugfri). Lad skummet virke i ca. 5 minutter uden at tørre, så 
bordpladen kan absorbere så meget sæbe som muligt. Tør derefter bordpladen af med en ren, fugtig klud 
(fnugfri). Sørg for at alt overskydende sæbe bliver fjernet for at undgå striber på overfladen. 
 
Bemærk! Det er vigtigt, at hele bordpladen bliver dækket hver gang for at opretholde en ensartet 
overflade på hele bordpladen. 
 
Gentag denne behandling regelmæssigt efter behov.
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MARMOR 

Marmor er et relativt hårdt, ensartet og let materiale at arbejde med. Til udvalgte bordplader i kollektionen tilbyder 
Republic of Fritz Hansen™ to typer af marmor, valset og matslebet marmor. Begge typer af marmor stammer fra Italien.

• VALSET MARMOR 
Valset marmor er en hvid marmor med en relativ ensartet og “hård” overflade.

• MATSLEBET MARMOR 
Matslebet marmor har en fin mat overflade og fås i farverne grå-brun og hvid. Overfladen på matslebet 
marmor er meget strukturrig , hvilket betyder at alle overflader er unikke med deres eget mønster.

SPECIFIKATIONER
Sandhuller, glasårer og porøsitet kan forekomme i overfladen på marmor, alle er naturlige karakteristiske mærker. 
Følgende eksempler på naturlige mærker er indikationer på ægte marmor og kan forekomme i et mindre omfang: 

• Kalkpletter: Ser ud som knuste krystaller og stammer fra åbne vandårer i stenen, hvor kalken fra vandet 
har bundfældet sig.

• Mørke felter/årer: Skyldes mineralske aflejringer.

Naturlige markeringer i marmoren accepteres ikke som reklamation.

VEDLIGEHOLDELSE
Marmor bordplader kan vedligeholdes med naturlig sæbe (f.eks. sæbespåner eller STONE WASH), som danner 
en let beskyttende film på overfladen. Hvis brugen af naturlige sæbe følges fast, vil overfladen blive mere 
modstandsdygtig over for nogen form for pletter, men vær opmærksom på, at bordpladen vil aldrig være 100% 
pletafvisende. Ved brug af naturlige sæbe vil den matslebet marmor med tiden også få et mere silkeagtig mat look.

STONE WASH
For at beskytte overfladen på en marmor bordplade, anbefaler vi, at man anvender STONE WASH -en  
rensesæbe til alle typer af natursten. STONE WASH kan købes hos  Fritz Hansen-forhandlere.

• Valset marmor anvisning: 
Påfør STONE WASH i en opløsning 50/50 i et jævnt lag med en blød børste på hele bordpladen inklusiv 
kanterne. Lad sæben trænge ind i stenen og tør den derefter af med en hård opvredet klud (fnugfri) efter 
omkring 5 - 10 min. (uden at lade overfladen udtørre). Sørg for at alt overskydende sæbe bliver fjernet 
for at undgå striber på overfladen. 
 
Bemærk! Det er vigtigt, at hele bordpladen bliver dækket hver gang for at opretholde en ensartet 
overflade på hele bordpladen. 
 
Gentag denne behandling når det er nødvendigt.

• Matslebet marmor anvisning:  
Påfør STONE WASH i en opløsning 50/50 med en klud (fnugfri) på hele overfladen og kanterne af bordpladen. 
Lad sæben virke i 5 - 10 min. (uden at udtørre), mens stenen absorberer så meget af sæben som muligt. 
 
Vask den resterende sæbe af med en våd, men opvredet klud (fnugfri). Sørg for at alt overskydende sæbe 
bliver fjernet for at undgå striber på overfladen. 
 
Bemærk! Det er vigtigt, at hele bordpladen bliver dækket hver gang for at opretholde en ensartet 
overflade på hele bordpladen. 
 
Gentag denne behandling når det er nødvendigt.



17

PLETFJERNING
Ved fjernelse af meget tunge pletter brug derved STONE WASH direkte fra dispenseren og følg 
anvisningerne ovenfor.

• SYRE 
Ingen typer af marmor er resistente over for syre. Hvis syre har plettet din bordplade er det eneste du kan 
gøre at behandle pletten lokalt med STONE WASH indtil den matte plet forsvinder. Bemærk,  det er ikke 
garanteret, at pletten vil gå væk.

• RØDVIN 
 
Valset marmor: 
Fugt stedet med pletten med lidt vand og påfør skurepulver i et tykt lag på pletten, se pletten blive opløst 
og absorberet af pulveret. Behandlingen gentages om nødvendigt. Efter pletten er væk, vaskes stedet 
grundigt med rent vand og derefter behandles overfladen med STONE WASH, indtil den igen er mættet. 
Bemærk, det er ikke garanteret, at pletten vil gå væk. 
 
Matslebet marmor: 
Påfør klor på stedet med pletten og forsøg derved at fjerne pletten. Behandl bord pladen med STONE 
WASH bagefter, indtil den har den samme matte silkebløde overflade igen. Bemærk, det er ikke 
garanteret, at pletten vil gå væk.

SÆBESPÅNER
For vedligeholdelse ved brug af sæbespåner brug da kun små, fine flager, der let opløses i vand.

• Anvisning:  
 
Pisk en sæbeopløsning bestående af 2-3 spiseskefulde sæbespåner til 1 liter varmt vand og fordel 
skummet over bordpladen med en blød børste (kun til valset marmor) eller en klud (fnugfri). Lad skummet 
virke i ca. 5 minutter uden at tørre, så bordpladen kan absorbere så meget sæbe som muligt. Tør derefter 
bordpladen af med en ren, fugtig klud (fnugfri). Sørg for at alt overskydende sæbe bliver fjernet for at 
undgå striber på overfladen. 
 
Bemærk! Det er vigtigt, at hele bordpladen bliver dækket hver gang for at opretholde en ensartet 
overflade på hele bordpladen. 
 
Gentag denne behandling regelmæssigt efter behov.
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SKIFER 

Skifer er en meget finkornet og lagdelt sedimentær bjergart, der kan kløves i tynde plader. Skifer har en 
stor holdbarhed og styrke. Den eksklusive sorte italienske skifer, der anvendes til Republic of Fritz Hansen™ 
borde, udstråler en naturlig skønhed med en betagende farveskala og en enestående struktur.

SPECIFIKATIONER
• Pyritter er et almindeligt mineral, som ofte forekommer i skifer. Det har en let gylden messingagtig glans, 

som ligner guld. Derfor vil forekomsten af svovlkis/pyritter ikke blive accepteret som reklamation.
• Fremstår fra naturens side en smule meleret, med en farvevariation fra mørk, næsten sort, til grå.

VEDLIGEHOLDELSE 
Inden levering er skiferbordpladen blevet behandlet med en sæbeopløsning. Hvis du vil bevare det udseende, 
skiferen fik ved denne behandling, anbefaler vi, at du vedligeholder bordpladen med naturlig sæbe (f.eks. 
sæbespåner eller STONE WASH).

STONE WASH
For at beskytte overfladen på en skiferbordplade, anbefaler vi, at man anvender STONE WASH - en rensesæbe 
til alle typer af natursten. STONE WASH kan købes hos  Fritz Hansen-forhandlere.

• Anvisning:  
 
Påfør STONE WASH i en opløsning 50/50 med en klud (fnugfri) på hele overfladen og kanterne af 
bordpladen. Lad sæben virke i 5 - 10 min. (uden at udtørre), mens stenen absorberer så meget af sæben 
som muligt. 
 
Vask den resterende sæbe af med en våd, men opvredet klud (fnugfri). Sørg for at alt overskydende sæbe 
bliver fjernet for at undgå striber på overfladen. 
 
Bemærk! Det er vigtigt, at hele bordpladen bliver dækket hver gang for at opretholde en ensartet 
overflade på hele bordpladen. 
 
Gentag denne behandling når det er nødvendigt.

PLETFJERNING
Ved fjernelse af meget tunge pletter brug derved STONE WASH direkte fra dispenseren og følg 
anvisningerne ovenfor.

• SYRE 
Skifer er ikke resistent over for syre. Hvis syre har plettet din bordplade er det eneste du kan gøre 
at behandle pletten lokalt med STONE WASH indtil den matte plet forsvinder. Bemærk,  det er ikke 
garanteret, at pletten vil gå væk.
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SÆBESPÅNER
For vedligeholdelse ved brug af sæbespåner brug da kun små, fine flager, der let opløses i vand.

• Anvisning:  
 
Pisk en sæbeopløsning bestående af 2-3 spiseskefulde sæbespåner til 1 liter varmt vand og fordel 
skummet over bordpladen med en blød børste eller en klud (fnugfri). Lad skummet virke i ca. 5 minutter 
uden at tørre, så bordpladen kan absorbere så meget sæbe som muligt. Tør derefter bordpladen af 
med en ren, fugtig klud (fnugfri). Sørg for at alt overskydende sæbe bliver fjernet for at undgå striber på 
overfladen. 
 
Bemærk! Det er vigtigt, at hele bordpladen bliver dækket hver gang for at opretholde en ensartet 
overflade på hele bordpladen. 
 
Gentag denne behandling regelmæssigt efter behov.

 

GLANS
Hvis du i stedet foretrækker, at skiferbordpladen har en dybsort glans, skal du påføre en blanding bestående 
af 1 del linolie til 3 dele mineralsk terpentin på bordpladen med en ren, tør klud (fnugfri). 

Lad blandingen virke i 5-10 minutter, og tør den så af med en ren, tør klud (fnugfri).

BEMÆRK!
Vær opmærksom på, at når blandingen af linolie og mineralsk terpentin er blevet påført, vil skiferpladen 
skifte udseende for altid og kan ikke længere behandles med en sæbeopløsning.

ADVARSEL!
Klude brugt til linolie kan selvantænde efter brug. Smid derfor ALDRIG brugte klude med linolie direkte ind i 
skraldespanden eller andre brandbare beholdere.

For sikker bortskaffelse anbefales det, at kluden lægges i en opløsning af vand og opvaskemiddel og i en 
ikke-brændbar beholder.



20

LINOLEUM 
 

Linoleum består af råmaterialer som hørfrøolie/harpiks/formalet kalk/træmel/filtpapir og har ingen over-
fladebehandling. Linoleum er et organisk materiale. En af egenskaberne er, at det altid føles lunt, og det er 
derfor særlig velegnet til borde og lignende. Materialet er også bakterieafvisende på grund af oxideringen 
og er desuden lydabsorberende.

SPECIFIKATIONER 
- Lysbestandighed: God
- Modstandsdygtighed over for slid: God
- Modstandsdygtighed over for snavs: God
- Karakteristika: Struktureret overflade som følge af valseprocessen.

ADVARSEL!
Bemærk, at linoleum er et organisk materiale, der er fremstillet af hørfrøolie, harpiks, formalet kalk, træmel 
og pigmenter, der ved en valseproces er påført et underlag af filtpapir. Derfor skal du være forsigtig, hvis 
du benytter møblet på steder, hvor overfladen udsættes for store mængder vand eller kraftige kemikalier 
(herunder alkaliske rengøringsmidler) i en længere periode, da disse virker nedbrydende på linoleum.

VEDLIGEHOLDELSE
Første rengøring foretages, når møblet leveres: Rengør overfladen med en fugtig klud og et rengørings- og 
plejemiddel (polish), der er egnet til linoleum (f.eks. Monel). Påfør polishen efter behov og ud fra, hvor meget 
bordet vil blive brugt fremover. Det giver et godt grundlag for den fremtidige vedligeholdelse. 

Daglig vedligeholdelse: Rengør møblet med en fugtig klud og en mild opløsning af et universal-rengørings-
middel eller opvaskemiddel.

RENGØRING
For at beskytte bordet anbefales det, at der benyttes bordskånere til varme, fugtige og farvede genstande. 
Fjern spildte pletter så hurtigt som muligt for at undgå, at materialet bliver plettet. Rengør bordpladen med 
vand, der er tilsat et neutralt rengøringsmiddel. Hvis behandlingen ikke er tilstrækkelig, kan du forsøge at 
fjerne pletterne ved at gennemvæde overfladen med vand tilsat linoleumpolish i MAKS. 5 minutter. 
Derefter skrubbes overfladen med en blød svamp eller et lignende materiale. Til sidst tørres det snavsede 
vand af med en klud.

OPFRISKNING
Brug linoleumpolish med jævne mellemrum for at vedligeholde overfladen. Genstridige pletter fjernes med 
en opløsning tilsat et neutralt rengøringsmiddel (f.eks. et neutralt affedtningsmiddel). Skyl efter med rent vand. 
Påfør derefter linoleumpolish.
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POLYESTER-KOMPOSIT (BORDPLADER) 

Polyester-komposit er lavet af et særligt kunstigt støbt stenmateriale. Materialet består af massivt støbt 
polyester, der er iblandet naturlige mineraler. Stenen er håndpoleret, hvilket giver bordpladen en unik mat 
overflade.

VEDLIGEHOLDELSE
Bordpladen tørres af med en tør eller fugtig klud. Evt. overskydende vand tørres af med en tør klud. 

Større pletter kan fjernes med en mild opløsning af et universal-rengøringsmiddel. Brug et koncentreret univer-
sal-rengøringsmiddel i tilfælde af særlig genstridige pletter, og vask bordpladen 
af bagefter.

ADVARSEL!
Polyester-komposit er et sart materiale, der er let modtageligt overfor pletter og skal derfor behandles med 
forsigtighed.
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KUNSTSTOFLAMINAT (BORDPLADER) 

GENERELLE OPLYSNINGER
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, ståluld eller polish; brug derimod så mildt og nænsomt et   
rengøringsmiddel som muligt.

- Følg altid brugsanvisningen, som fremgår af beholderen til rengøringsmidlet.
- Ingen rengøringsmidler kan fjerne alle slags pletter. Visse typer pletter kan det være nødvendigt at fjerne 
på en anden måde, end det fremgår herunder.

- Anbefalingerne herunder gælder kun, når pletterne er overfladiske; de gælder ikke, når pletterne er trængt 
ned i laminaten.

- Stil/brug aldrig fyrfadslys, fonduesæt og lignende brændbare genstande direkte på bordpladen.
- Stil aldrig våde genstande, f.eks. glas og vaser, direkte på bordpladen.
- Bemærk, at tillægspladerne, der på nogle bordmodeller samles og opbevares under bordpladen, skal 
være rene og helt tørre, før de stilles til opbevaring for at undgå skader på pladerne.

DAGLIG RENGØRING
Tør bordpladen af med en ren klud opvredet i varmt vand tilsat et universal-rengøringsmiddel (salmiakspiritus 
kan anvendes) eller sæbespåner/et vaskemiddel, eller varmt vand tilsat ca. 10 % eddike. Til sidst tørres bord-
pladen af med en ren, tør klud.

GRUNDIG RENGØRING
Tør løst støv/snavs af. Vrid en ren klud i vand tilsat et universal-rengøringsmiddel (salmiakspiritus kan
anvendes). Hæld lidt ekstra rengøringsmiddel på kluden og vask bordpladen, indtil alle pletter er opløst. 
Alternativt kommes rengøringsmidlet direkte på bordpladen/pletterne – lad det virke nogle minutter, før det 
tørres af igen. Vask bordpladen af med rent vand. For at undgå striber/skjolder tørres bordpladen til sidst af 
med en ren, tør klud, indtil den er fuldstændig tør.

Advarsel! Pas på overdrevet brug af vand på bordplader, da det risikeres at alukanten slipper/løsner sig fra 
bordpladen.

Alternativt kan ‘grundrens’, der kan købes i malerforretninger, benyttes. Husk at efterbehandle bordpladen 
med Laminat Care (se næste side for yderligere beskrivelse herom).

PLETFJERNING
Advarsel! Rensebenzin, husholdningssprit osv. er brændbare væsker. Brug dem med forsigtighed. 
Sørg for, at lokalet er ventileret.

• Kuglepen/spritpen/voksblyant: Rensebenzin efterfulgt af et universal-rengøringsmiddel
• Tyggegummi: Rensebenzin
• Kaffe/te: Et universal-rengøringsmiddel
• Kosmetik/skosværte/voks: Et universal-rengøringmiddel eller rensebenzin
• Fedtstoffer/olier: Et universal-rengøringsmiddel eller rensebenzin
• Tusch: Rensebenzin efterfulgt af et universal-rengøringsmiddel
• Lak/lim: Rensebenzin efterfulgt af et universal-rengøringsmiddel
• Paraffinvoks: Rensebenzin
• Tryksværte: Rensebenzin efterfulgt af et universal-rengøringsmiddel
• Rødvin/juice: Et universal-rengøringsmiddel
• Sod/nikotin: Et universal-rengøringsmiddel
• Fingeraftryk: Et universal-rengøringsmiddel eller husholdningssprit/et 
 vindues-rengøringsmiddel
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Vask altid af bagefter med rent vand. For at undgå striber/skjolder tørres bordpladen til sidst af med en ren, 
tør klud, indtil den er fuldstændig tør. 

PLEJE M. LAMINAT CARE
For at beskytte overfladen på laminatborde, anbefaler vi at påføre Laminat Care, som kan købes hos alle 
autoriserede Fritz Hansen forhandlere.

Spray Laminat Care direkte på overfladen. Vent et par minutter og tør derefter bordet med en tør ren klud.

Fjern striber ved hjælp af en hårdt opvredet klud og tør efter med en ren tør klud.

Laminat Care er udviklet specielt til effektiv, periodisk rengøring og beskyttelse af laminatbordplader.

BEMÆRK!
Laminat Care er kun velegnet til hvide og lyse laminatbordplader. 

Til mørke laminatbordplader anvendes kun et universal-rengøringsmiddel, da Laminat Care indeholder 
naturvoks, som kan efterlade en hvid film på mørke overflader.
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PLAST 

Plast findes i flere udgaver, hver med sine unikke egenskaber. REPUBLIC of Fritz Hansen™ sætter meget høje 
standarder for plastikkens æstetiske kvalitet, formbarhed og holdbarhed, når der vælges plast til bl.a stole.

VEDLIGEHOLDELSE & PLEJE
Rengør plastskallen ved at tørre den af med en tør klud. Snavs kan fjernes med en klud, der er opvredet i 
lunkent vand. Hvis det ikke fjerner snavset, kan der benyttes en mild opløsning med et almindeligt rengørings- 
eller opvaskemiddel.

Bagefter tørres skallen af med en klud, der er opvredet i rent vand, og der tørres efter med en tør klud. 
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PEDDIGRØR 

Peddigrør er et naturprodukt, der består af de inderste væv fra stilken af den tropiske palme Calamus Rotang. 
Peddigrør er et robust, men bøjeligt materiale, der er let at flette med. Alle sæder og ryglæn af peddigrør på 
Poul Kjærholms møbler er flettet i hånden. Peddigrør udvikler en smuk patina med årene. 

SPECIFIKATIONER 
Farven på peddigrør kan variere. Dette er et kendetegn ved naturmaterialer og vil ikke blive godkendt som 
en reklamation.

Hvis et sæde eller et ryglæn af peddiggør bliver slidt op eller beskadiget, kan det repareres og føres tilbage 
til sin originale stand.

VEDLIGEHOLDELSE
Peddigrør tørrer ud, hvis det anbringes på steder, hvor luftfugtigheden er lav (f.eks. i rum med centralvarme/
brændeovn). Når peddigrør tørrer ud, bliver det hårdt, og risikoen for, at det knækker, er stor. 

Møbler af peddigrør skal vedligeholdes 10-12 gange årligt. 

Til vedligeholdelse bruges en blanding bestående af 2-3 spsk. sæbespåner til 1 liter varmt vand. Sprøjt bland-
ingen på begge sider af stolen med en forstøver og lad den trænge ind i peddigrørene. Evt. overskydende 
vand kan tørres af med en ren, fugtig klud. 

Bemærk, reklamationer som følge af udtørret peddigrør vil ikke blive accepteret.
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FLAGLINE 

Flaglinen, der anvendes i Poul Kjærholms stole, er lavet af 100 % naturlige hørfibre med en kerne af nylon. 
Alle flagliner, der bruges af Republic of Fritz Hansen™, er fremstillet i Danmark.
   

VEDLIGEHOLDELSE                                                                                                              
Støvsug flaglinen ved lav til medium styrke for at opsuge det støv, der har sat sig på flaglinen.

Hvis der er spildt noget på stolen, eller den bliver plettet, fjernes urenheden hurtigst muligt ved at duppe 
pletten med en fugtig klud. Undgå at gnide flaglinen, da fibrene derved risikerer at blive trukket ud, så 
flaglinen kommer til at se beskadiget og slidt ud. 
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STÅL 

Det rustfri stål, der er anvendt i alle Poul Kjærholms møbler, fremstilles af en italiensk stålproducent, som 
benytter spildmaterialer af rustfrit stål indsamlet overalt i Europa. Eftersom Republic of Fritz Hansen™ kun 
benytter en meget nøje udvalgt stålleverandør, er kvaliteten og hårdheden af en ensartet høj standard. 

VEDLIGEHOLDELSE & PLEJE
Rengør stål ved hjælp af en blød klud dyppet i sprit. Hvis fedtet eller genstridige pletter ikke kan fjernes 
gnides med en klud dyppet i rensebenzin.

Bemærk, at der må IKKE bruges klorbaseret væske på stål, dette vil medføre at stålet ruster.

Sørg for at tørre stålet af med en tør klud efter gulvvask for at undgå pletter på stålet.

BEMÆRK!
Bemærk, at højdeforskel kan forekomme mellem produkterne.
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FORKROMET (STEL/BASER) 

Forkromet overflader har god modstandsdygtighed over for såvel snavs som væsker, men vand kan forårsage 
rustdannelse på overfladen.

VEDLIGEHOLDELSE
Forkromet overflader kan tørres af med en tør eller fugtig klud - hårdt opvredet i sæbevand, og derefter tørres 
efter med en tør klud.

GRUNDIG RENGØRING
For grundig rengøring kan forkromning aftørres med en klud fugtet med sprit. 

Bemærk, at på lakeret metal må der ikke anvendes opløsningsmidler.

PLETFJERNING AF RUST
Ved rustfjerning på forkromede overflader, anbefaler vi at benytte Autosol (www.autosol.com) metal pudse-
middel, der typisk kan købes hos forhandlere af autoreservedele.  



Fritz Hansen A/S
Allerødvej 8
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