
Pleje og vedligeholdelse

Med et formål om at designe og udvikle kvalitetsmøbler med en lang levetid og et bæredyg-
tigt aftryk, finder man OYOY Living Designs træmøbler. Her er intet overladt til tilfældigheder-
ne, når det kommer til valg af materiale og funktionerne i hvert enkelt design. Alle træmøbler 
er produceret i Europa i træ, som er nøje udvalgt til hvert enkelt produkt. 

For at opnå en lang levetid på sit træmøbel, er det derfor vigtigt at man vedligeholder sit 
møbel efter behov. Træ er et naturligt og organisk materiale, og derfor vil hvert miljø påvirke 
møblet. Det er derfor afgørende for produktets holdbarhed, at man plejer sit træmøbel. 

Vi har derfor opstillet nogle råd, som kan være med til at sikre en lang levetid på produktet. 

*Brug altid hvide sæbespåner i vand (Følg vejledning til sæbespåner og afkøling til stuetemperatur 
inden påføring på møblet) eller træsæbe til at sæbehandle dit træmøbel med. Brug aldrig andre brun 
sæbe eller andre fedtopløsende- og kemiske midler. 

Tjek altid møblet for fejl og mangler inden det bliver samlet i henhold til vedlagte samlevej-
ledning.

Tillykke og god fornøjelse med dit nye træmøbel fra OYOY Living Design.

Vi ønsker dig en vidunderlig dag

Venlige hilsner fra

TEAM OYOY
www.oyoylivingdesign.com

Tak for din ordre.

 Vi håber på at dit nye OYOY produkt passer perfekt ind i dit hjem!

• Træet vil hurtigt blive påvirket af rummets miljø i begyndelsen, vi anbefaler derfor at man 
er ekstra forsigtigt med ikke at dække det til i den første tid. Således kan man undgå per-
manente misfarvninger, mærker eller ringe på træet. 
For at beskytte produktet bedst muligt, anbefaler vi at undgå store miljø og direkte sollys.
Det er vigtigt at beskytte overfladerne på træmøblerne. Vi anbefaler at du behandler træ-
et efter behov, med sæbe* eller olie. Sæbebehandling vil lysne træet, hvorimod olie vil 
gøre træet mørkere. 
Til daglig pleje anbefaler vi, at man tørrer med en opvredet klud i en mild sæbeopløsning. 
Det anbefales at bruge en blød mikrofiber klud. 
Tør straks af, hvis der spildes væske på træmøblet. 
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