
Kiitos, kun valitsit aidon ja luonnollisen 
tuotteen! 

Lue nämä hoito-ohjeet ennen tuotteiden käyttöä. Lisätietoa 
tuotteiden hoidosta saat tarvittaessa asiakaspalvelustamme.

HOITO-
OHJEET

HUONEKALUKAN-
KAAN HOITO

Huonekalusi säilyy pitkään uudenveroisena, kun hoidat sitä 
hyvin ja huolehdit kankaan puhtaudesta. Noudatathan aina 
annettuja hoito-ohjeita ja pesumerkintöjä.

VALKAISU
KIELLETTY

VAIN 
KÄSIPESU

 

EI 
VESIPESUA

NORMAALI 
VESIPESU

RUMPUKUIVAUS
KIELLETTY

NORMAALI KEMIALLINEN
PESU

SILITYS
MATALALLA
LÄMMÖLLÄ

SILITYS
KIELLETTY

Kalusteemme ovat aitoja ja luonnollisia. Jokaisessa 
tuotteessa on uniikki luonnonmuovaama kuvio ja väri.

Opit varmasti ihailemaan ja arvostamaan tätä.

KUN TUOTE 
SAAPUU KOTIIN
Tarkista tuotteet aina heti, kun vastaanotat ne. Jos tuote 
tai pakkaus on vahingoittunut, pidä huoli, että vahingot 
kirjataan rahtikirjaan. Vastaanottaja on velvollinen ilmoit-
tamaan myyjälle vahingoista viimeistään kolmen päivän 
sisällä tavaran vastaanottamisesta. Myöhempiä valituksia 
vaurioista ei hyväksytä. HUOM! Ensimmäisten viikkojen 
aikana tuotteet sopeutuvat kodin lämpötilaan ja kosteu-
teen. Tänä aikana öljyttyä tuotetta ei tulisi pyyhkiä 
kostealla liinalla, koska samalla tuotteen öljykerros 
saattaa myös pyyhkiytyä pois ja tuotteen pinta voi 
muuttua karheaksi. Pöytä on myös uutena herkempi 
imemään kosteutta tai reagoimaan esim. kuumiin 
astioihin. Olethan siis aluksi varovainen tuotteita 
käyttäessäsi. Pöydät saattavat tarvita ensimmäisen 
käsittelyn jo ensimmäisen kuukauden aikana. Jos pöytä 
tuntuu jo heti kuivalta tai karhealta, tulisi se öljytä ennen 
käyttöä.



TURVALLISUUS
Kuivuvat rätit saattavat syttyä tuleen itsestään, joten huolehdithan 
rättien hävittämisestä heti öljyämisen jälkeen. Käytetyt rätit tulisi kastella 
ja hävittää sekajätteeseen.

NAHKAOSIEN HOITO
Nahanhoitoon suosittelemme tarkoitukseen suunniteltujen puhdistus- ja 
suoja-aineiden käyttämistä. Nahanpuhdistusaineet puhdistavat nahka-
pintaa vahingoittamatta sitä. Suoja-aine tuo nahan pinnalle suojaavan 
kerroksen, joka antaa nahalle paremman suojan likaa vastaan. Puhdis-
tukseen voidaan käyttää myös puhdasta liinaa ja vettä, sekä esimerkiksi 
Marseille -saippuaa.

TUOLIT
Tuolit on suunniteltu 
istumista varten. 
Vääränlainen käyttö voi 
vahingoittaa tuolin 
rakennetta. Tuolin päällä 
ei saa seistä, eikä sille 
saa astua. Tuolilla ei saa 
keikkua, koska kaikkien 
jalkojen tulisi koskettaa 
yhtä aikaa lattiaan. Siirrä 
tuolia aina nostamalla. 
Kankaan hoidossa 
noudata pesumerkintöjä 
tai pyydä lisätietoa 
asiakaspalvelustamme. 
Voit käyttää halutessasi 
huopatassuja tuolien 
alla, jotta vältät naarmut-
tamasta lattiaa.

TUOLILLA
EI SAA

KEIKKUA!
TUOLIN
PÄÄLLÄ

EI SAA
SEISTÄ!

SIIRRÄ 
TUOLIA 
AINA 
NOSTAMALLA!

KÄYTTÖ, 
LÄMPÖTILA, 
KOSTEUS
Tuotteisiin saattaa tulla halkeamia. Lämmön tai ilmankosteuden vaihtelu, joka tapahtuu varsinkin 
lämmityskaudella, voi aiheuttaa tuotteisiin mittamuutoksia ja halkeamia. Massiivipuu on elävä 
materiaali, joten on täysin normaalia, että pöytä elää kosteuden ja lämpötilan vuoksi. Myymäläs-
tämme löydät tarvittavat huolto-tuotteet halkeamien täyttämiseksi.

Asunnon ilmankosteus tulisi olla 40 – 60 %.
Optimaalinen lämpötila on 14 – 26 °C.
Käytä tuotteita vain sisätiloissa (ei ulkona, parvekkeella tai terassilla).
Vältä suoraa auringonvaloa ja lämmönlähteitä.
Öljyä tuotteet 1-2 kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin.
Älä aseta kuumia astioita tai esineitä suoraan pöydänpinnan päälle.
Älä käytä kemiallisia pesuaineita. Testaa aina ensin piilossa olevaan kohtaan, että käyttämäsi 
pesuaine on tuotteelle sopiva. 
Siirrä tuotteita vain nostamalla. Tuotteita ei saa raahata. Kun käännät tuotteita, tulee tuote 
nostaa kokonaan ilmaan. 
Tuotteiden metallikiskoja ja ovien saranoita täytyy tarvittaessa voidella tai säätää. Kiskojen ja 
saranoiden säädöt saattavat muuttua kuljetuksen aikana ja ne saattavat tarvita hienosäätöä. 
Lisätietoa saat asiakaspalvelustamme.

PUISTEN PINTOJEN 
HOITO-OHJEET
Suosittelemme öljyttyjen tuotteiden öljyämistä 1-2 kertaa vuodessa. Öljyäminen ylläpitää ja paran-
taa pinnan kosteudenkestokykyä. Tuotetta voidaan kevyesti hioa ennen öljyämistä jos pinta 
näyttää karhealta ja kuivalta tai pinnassa on jokin tahra tai muu virhe. Hiomiseen suosittelemme 
käytettäväksi hiekkapaperia 150-200. 

Joskus uuden, juuri paketista tulleen tuotteen pinta saattaa näyttää hieman epätasaiselta (aaltoile-
valta, ryppyiseltä). Tämä johtuu tuotteen pintaan kondensoituneesta öljystä. Tuote on tehtaalla 
imenyt paljon öljyä ja se saattaa paketoinnin jälkeen vielä puskea ylimääräistä öljyä tuotteen 
pintaan. Tässä tapauksessa uutta tuotetta kannattaa hioa ja öljytä ennen käyttöä. 

Hiominen tapahtuu puunsyiden mukaisesti. Jos tuotteessa on tahra tai virhe, niin voit hioa pöytää 
vain niistä kohdista. Pintaa ei siis yleensä tarvitse hioa kokonaan. Hiomisen jälkeen pyyhi pöly pois 
tuotteen pinnalta kuivalla rätillä. 

Öljyäminen: Kaada öljyä rättiin (ei suoraan puun pintaan) ja hiero sitä pintaan puunsyyn mukaises-
ti. Anna öljyn vaikuttaa n. 20 minuuttia ja tämän jälkeen pyyhi ylimääräinen öljy pois kuivalla rätillä. 
Levittämiseen ja pyyhkimiseen käy puhdas, kuiva rätti/kangas joka ei nukkaa tai luovuta väriä. Voit 
käyttää myös talouspaperia. Sävytettyjen öljyjen kanssa tee kuten edellä, mutta anna öljyn vaikut-
taa vain 1-3 minuuttia.  Lakattuja tuotteita ei öljytä, eikä niitä saa hioa. 

Puinen pinta voi halkeilla, mutta halkeamat on helposti täytettävissä tarkoitukseen suunnitelluilla 
täytetikuilla. Puhdista ensin pinta, minkä jälkeen hankaa halkeamaa voimakkaasti täyteainetikulla 
kunnes se täyttyy. Poista tarvittaessa ylimääräinen täyteaine pehmeällä lastalla tai esim. bonus-
kortin syrjällä. Hio kohtaa puunsyyn mukaisesti, kunnes täyteaineella peitetty kohta on sileä. 
Tämän jälkeen öljyä kohta normaalisti.


