
INSTRUKTION
FRANK • NANCY • FRANK JR

Sitsen på din möbel är gjort i ett mjukt läder från Elmo. Läder är ett levande material som blir allt 
vackrare med åren om det sköts väl. Du bör därför tänka på följande:

• Placera aldrig en lädermöbel närmare än ca 20-30 cm från ett värmeelement eller i direkt solljus.

• Dammsug lädret ofta med mjuk borste och rengör vid behov utsatta ytor.

• Fläckar som är vattenlösliga baddar du lätt och suger upp med hushållspapper.

• Om du får en fläck som inte går att avlägsna, experimentera aldrig med starka lösningsmedel eller
kemikalier.

För att du ska kunna ge din lädermöbel den allra bästa vård har Elmo tagit fram ett vattenbaserat läder-
vårdsprogram med en rengörande (leather cleaner) och en skyddande (leather protection) komponent. 
Mejla se.info@elmoleather.com för mer information! 

Ramen är tillverkad av pulverlackad metall. 

Tack för att du köpt någon av våra eleganta och lättplacerade Frank, Nancy eller Frank Jr som 
designats av vår formgivare Louise Hedeström. Att Maze tillverkar dessa produkter i Sverige säkrar 
kvalitén och garanterar också att den görs av människor med fem veckors semester, sjukförsäkring 
och annat som  vi tycker är viktigt på Maze.

Vi hoppas att du kommer att trivas med din Maze-produkt i många många år.

Formgivare: Louise Hederström
Designår: 2015-2016
Material: Pulverlackad metall & kromfritt garvat läder
Tillverkad: Småland, Sverige



The seat of your furniture is made of a soft leather from Elmo. Leather is a living material that  
matures beautifully if treated properly. You should therefore consider the following:

• Never place your leather furniture closer than 20-30 cm to a radiator or in direct sunlight.

• Vacuum the leather often with a soft brush and clean exposed surfaces if necessary.  

• For stains that are water-soluble, dampen the area lightly then soak it off with a paper towel.

• If you should get a stain that cannot be removed, never experiment with strong solvents or  
chemicals.

In order to give your leather furniture the best care, Elmo has developed a water-based leather care 
program with a leather cleaner and a leather protection component.  
Please email se.info@elmoleather.com for more information!

The frame is made of powder coated metal.

Thank you for purchasing one of our elegant and smart Frank, Nancy or Frank Jr designed by our 
designer Louise Hederström. Maze manufactures these products in Sweden which guarantees  
quality but also ensures that it is done by people with five weeks of vacation, health insurance and 
other things that we at Maze find important. 

We hope you will enjoy your Maze-product for many many years.

INSTRUCTION
FRANK • NANCY • FRANK JR

Designer: Louise Hederström
Design year: 2015-2016
Material: Powder coated metal & chrome-free tanned leather
Manufactured: Småland, Sweden


