
SKÖTSELRÅD DUX MÖBLER



TACK FÖR ATT DU HANDLAT EN
MÖBEL FRÅN DUX®

Tack för att du valt att investera i en  kvalitets  möbel 

från DUX. I den här foldern kan du  läsa om hur du bäst 

sköter din nya möbel. En välskött DUX-möbel kommer 

att upplevas som  vackrare efter många års användning 

och bli en  investering för framtiden.

Lycka till!

www.dux.se



FRÅN VÅR HAND TILL DIN HAND 

För oss på DUX har grundidén alltid varit densamma: 

klassiskt svenskt hantverk i kombination med utvalda 

material och design som håller över tid. Möblerna är 

tillverkade för hand i Sösdala i Skåne. Varje soffa och 

fåtölj produceras individuellt efter de val av  modell 

och klädsel som den framtida ägaren av  möbeln 

har  önskat. Med rätt omsorg och skötsel kommer 

din  möbel att åldras vackert och bli till glädje under 

många år framöver. Från vår hand till din hand.



NÅGRA ENKLA GRUNDTIPS 

Det är varken tidskrävande eller betungande att  sköta    en 

möbel från DUX. Plymåer bör fluffas till  efter  användning 

och vädras med jämna mellanrum.  Möbeln bör också 

dammas, dammsugas och borstas med torr borste då och 

då. Dun- och fjäderplymåer bör helst inte dammsugas 

eftersom det kan orsaka  fjädersläpp.  Löstagbara  klädslar 

kan kemtvättas och läder kan smörjas  alternativt  bytas 

ut. Följ  alltid tvättråden på den  påsydda etiketten. Tänk 

också på att ingen  kvalitetsmöbel trivs nära ett varmt 

element. Undvik också direkt solljus som bleker både 

 läder och textilier.

 



DAKOTA

Dakota är vårt finaste anilinläder. Efter den ursprungliga 

infärgningen görs en vax- och värmebehandling för att 

lädret ska behålla sin mjukhet. 

Alt 1. Rengör lädret 2 till 4 gånger per år med läderren-

göring. Impregnera sedan med en skyddande läder-

kräm. Det ger en mjuk och fläckavstötande yta.

Alt 2. För vaxat läder finns en speciell Pull Up Cream. Den 

tonar bort ljusa repor och märken och ger lädret en djup 

glans. Rengör lädret först.
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ELMORUSTICAL

Elmorustical är en av våra finaste läderkvaliteter. Det 

är ett vackert och obehandlat anilinläder som varierar 

i strukturen och med mycket hög komfort. Elmorustical 

har den naturliga hudens alla framträdande drag som 

läkta sår, ärr och insektsbett. 

ELMOSOFT

Elmosoft är ett mjukt och följsamt semianilinläder. Det 

har hög komfort och stor tålighet som gör det  mycket 

lämpligt både i hemmiljö och i offentlig miljö där  möbeln 

används ofta. Synliga insektsbett och ärr av läkta sår 

 bidrar till lädrets eleganta karaktär.

SKÖTSEL 

Läder behöver vårdas för att åldras vackert. Rengör det 

därför ca 2–4 gånger/år med läderrengöring.  Därefter 

impregneras möbeln med en skyddande läderkräm 2–4 

gånger/år för att stöta bort fläckar, ge lädret en mjuk 

yta och bibehålla färgen.
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CLASSIC SOFT

Classic Soft är ett korrigerat, pigmenterat läder. Det 

 betyder att hudarna har slipats något för att sedan 

präglas och färgas. Det ger en tåligare och   jämnare 

yta. Utseendet på ett korrigerat läder ändras inte 

 nämnvärt över tid, men behöver vårdas för att  optimera 

 livslängden. Rengör lädret 2 till 4 gånger per år med 

 läderrengöring.  Impregnera sedan med en skyddande 

läderkräm. Det ger en mjuk och  fläckavstötande yta.
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TEXTIL

DUX tygkollektion består av tyger från några av 

de mest framstående tyghusen i världen. En del av 

 tygerna  klarar vanlig tvätt. Det är dock  kombinationen 

av tyg och övriga material, så som sömmar, blixtlås 

och fibervadd, som gör det olämpligt att vatten tvätta 

 klädseln. Vi rekommenderar alltid mild kemtvätt av 

våra  tygklädslar. Tänk också på att vända och skifta 

plats på plymåer där det är möjligt.

Dammsug möbeln med jämna mellanrum med damm     -

sugarens textilmunstycke. Dun- och fjäder plymåer 

 bör helst inte dammsugas eftersom det kan  orsaka 

 fjädersläpp. Undvik också att möbeln utsätts för  

 direkt  solljus. Våra möbler har enbart tyger med god 

 ljusäkthet, men alla tyger bleks med tiden, och är 

 känsliga för starkt solljus.
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FÅRSKINN

DUX använder endast fårskinn av högsta kvalitet och 

bör skötas omsorgsfullt. Damm och smuts samlas  gärna 

i botten på skinnet. Där kan de så småningom bilda 

små ”slippapper” som slipar bort ullen. En möbel med 

 fårskinn bör dammsugas regelbundet. Löst sittande 

smuts kan tas bort med klisterrulle. Fläckar bör så fort 

som möjligt dränkas in med kallt vatten. Sedan rengöras 

med svamp, ljummet vatten och ett ullschampo.
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FLAX

Flax är en till hundra procent växtfiberprodukt. Möbeln 

bör dammsugas regelbundet och kan torkas av med en 

väl urvriden frottéhandduk med ammoniak-* eller tvål-

lösning**. Torka sedan med en väl urvriden handduk 

med destillerat vatten. Fläckar tas bort så snabbt det 

går. Lös upp dem med vatten, eventuellt med en svag 

tvållösning. Skölj noga och sug upp all fuktighet med 

torra och rena handdukar. Feta fläckar tas försiktigt 

bort med bensin. 

* Ammoniaklösning:
1 tsk hushållsammoniak (9%) blandas med 3 dl destillerat vatten.

** Ammoniak-/ tvållösning: 
Blanda en del ammoniaklösning med en del tvålvatten.
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ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD FÖR 
SITTMÖBLER MED LÄDER- OCH 

TEXTILKLÄDSEL.

Placera inte möbeln nära 
en stark värmekälla.

Dammsug eller damma 
av regelbundet med 

mjuk borste.

Undvik placering i direkt 
solljus.

Torrborsta.

Fluffa till kuddar och 
plymåer. Vänd dem gärna 

då och då.

Textilier bör kemtvättas. 
Följ rekommenderade 

skötselråd.

Vill du ha fler råd om skötsel av läder, ull och tyg,     

kontakta Leather Master Scandinavia. 

Tel: 031-69 51 50

 info@leathermaster.se | leathermaster.se
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