
Skötselinstruktion flätade läderremmar
Care instructions plaited leatherstraps



Undvik att placera en möbel klädd med läder i direkt 
solljus, eller närma ett element. 

Lackerade trädetaljer torkas med mjuk, fuktig trasa. 
Läderremmarna kan dammsugas med mjuk borste.

Det naturfärgade, vegetabiliskt garvade lädret, är 
obehandlat och mycket känsligt för fläckar. Lädret 
får med tiden en naturlig patina. 

För att skydda lädret optimalt rekommenderar vi Letha-
ermasters produkter: 

Leather Natural Protection i kombination med LPC Pre-
mium för skydd samt Leather Soft Cleaner för rengöring. 

Det är viktigt att arbeta över hela ytan, färgskiftning 
efter behandling kan förekomma.

De genomfärgade lädren har en skyddande yta. För ökat 
skydd rekommenderar vi Leather Protection Cream Premi-
um samt Leather Soft Cleaner för rengöring. 

Prova alltid först på en dold yta. Exprimentera aldrig 
med kemikalier, rådfråga en fackman vid tveksamhet. 
I övrigt följ Leathermasters rekommendationer.

Alla möbler från Bruno Mathsson International AB
tillverkas i Sverige enligt gällande miljölagstiftning.

Avoid to place a chair covered in leather in direct sunlight, 
nor close to a radiator.

Laquered wood details can be wiped off with a soft, damp 
cloth. Leather can be vacuumcleaned with a soft brush.

The natural, vegetably tanned leather is untreated and 
sensitive to stains. The leather gets a natural patina over 
time.

To protect the leather we recommend Leathermasters 
products: 

Leather Natural Pretection in combination with LPC Premi-
um for protection and Leather Soft Cleaner for cleaning. 

It is important to work the whole surface, colour shifts 
after treatment occur.

The dyed-through leather has a protective surface. For 
increased protection we recommend Leather Protection 
Cream Premium and Leather Soft Cleaner for cleaning.

Always try first on a hidden surface. Never experiment 
with chemicals, consult a professional when in doubt.
Otherwise follow Leathermasters recommendations.

All furniture from Bruno Mathsson International AB
are made in Sweden under current enviromental legislation.
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