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Sundays er helnorske hagemøbler som tåler all slags 
vær uten å ruste. Allværsputene kan stå ute i regn takket 
være spesialskum som avleder vann og tørker hurtig.

NORSK KVALITET OG DESIGN I ALLE LEDD. 
LAGET FOR HARDE FORHOLD, GODE OPPLEVELSER 
OG FOR Å TÅLE TIDENS TANN.

sundays-design.no

Ute/Inne

God lysekthet Lett å vaske Vannavstøtende Tåler klorvann Hurtigtørkende Innendørs Utendørs



GRATULERER MED 
DITT NYE MØBEL 
FRA SUNDAYS
Vi er stolte over å kunne fortelle deg at 
ditt nye møbel er produsert i Norge. Våre 
værbestandige puter er sydd i Kristiansand 
og rammeverket på våre møbler blir 
produsert på Jæren, lakken som er brukt 
er Jotun pulverlakk, i samme utførelse som 
fasadeplater på offentlige bygg både i Norge 
& internasjonalt.

Vi lager våre møbler for at du skal kunne ha 
glede av disse i mange år.

Rammeverk

Rammeverket på ditt Sundays møbel er 
produsert i aluminium og vil ikke ruste. Men 
produktet kan likevel bli tilsmusset og få riper. 

Rengjøring foretas for å fjerne smuss og/
eller flekker for å beholde beleggets 
dekorative utseende. Skal belegget brukes i 
nærheten av sjø, eller høyt forurensede om-
råder – menneskeskapt eller naturlig – kan 
det resultere i avsetning av aggressive 
forurensninger som kan føre til 
glansreduksjon. Dette vil kunne påskynde 
nedbrytning av materialet gjennom 
korrosjon, og dermed nedsette produktets 
levetid. Generelt anbefales rengjøring hver 
6 måned, men i sterkt utsatte områder bør 
hyppigheten økes, avhengig av de 
påkjenninger belegget utsettes for. Vanlig 
smuss og flekker kan fjernes med 
rengjøringsmiddel blandet med vann. 
Midlene bør ikke inneholde slipemidler eller 
løsemidler som kan ha motsatt virkning på 
belegget. Rengjøringsmidler bør være et 

Ta putetrekket av skummet.
Påfør klorblandingen med en svamp eller 
bomullsklut direkte på flekken, la dette virke i 
2-3 min. Skyll godt med rent rennende vann 
og se til at alt vaskemiddel er renset bort før 
du avslutter skylleprosessen.Ta putetrekket 
på skummet, lukk glidelåsen og la putene 
lufttørke.

Lagring
For å forlenge produktets levetid anbefaler å 
lagre putene innendørs i vinterhalvåret.
Stoff & skum må lagres tørt & med god 
lufttilgang.Unngå lagring i fuktige miljø.

Våre tekstiler er produsert i stoffer som kan 
brukes både utendørs & innendørs.

VEDLIKEHOLD nøytralt vaskemiddel med en pH i området 
5 – 8. Husk å etter skylle godt så det ikke 
sitter rester av såpe igjen i lakken på 
møblene.

ekstremt store krav til lakken. Pussing/poler-
ing er en effektiv måte å foreta oppgradering 
på.

Pussing
Før pussing må smuss fjernes med vanlig 
rengjøringsmiddel oppløst i vann (pH 5-8). 
Påfør pussemiddel med lofri klut og gni godt 
med hånd eller maskin. Denne prosessen vil 
fjerne smuss, olje og fett. Et anbefalt 
pussemiddel er: Penguin Rubbing

Polering
Det anbefales å polere belegget etter 
pussing for å fremheve glansen og forhøye 
det dekorative utseende. Påfør 
poleringsmiddel med en lofri klut og gni godt 
med hånd eller maskin. Avslutt 
prosessen ved å tørke over med en tørr, ren 
klut. Denne behandlingen vil fjerne smuss, 
olje og fett. Et anbefalt 
poleringsmiddel er: Penguin Shiny

Forringelse av en lakkfilm ved værpåvirkning 
skjer vanligvis i det ytre lag. Laboratorie-
tester har vist at korrekt rengjøring ved 
pussing og polering faktisk kan tilbakeføre 
beleggegenskapene da det ødelagte
materiale vil fjernes.

Puter

For at stoffet i putene skal beholde sin 
struktur og sin myke overflate følger her 
noen vedlikeholdstips.
 
Vanlig vedlikehold
Stoffene bør vaskes regelmessig da smuss 
og og skitt fra våre omgivelser setter seg i 
tekstilet. Bruk et mildt såpevann i kombi-
nasjon med en svamp evt. myk børste. Skyll 
godt med rent rennende vann og se til at alt 
vaskemiddel er renset bort før du avslutter 
skylleprosessen. La produktet lufttørke.

Maskinvask
Putene kan vaskes i maskin. Ta pute-
trekket av skummet, vreng trekkene og lukk 
glidelåsen. Velg et mildt vaskeprogram på 
maksimalt 40 grader og minimalt med 
sentrifugering (maks 400 o/min). 
Ta putetrekkene på skummet igjen, lukk 
glidelåsen og la putene lufttørke.

Klorbehandling
Ved vanskelige/gjenstridige flekker kan en 
klorblanding benyttes, bruk 20% 
husholdningsklor sammen med 80% vann.

OPPGRADERING VED 
PUSSING OG POLERING

Lakkoverflater vil normalt forandres med 
tiden, og det er formuleringen som er ans-
varlig for at slike forandringer skjer jevnt og 
ikke skjemmer konstruksjonens generelle 
inntrykk., eller det dekorative utseende. Etter 
flere års eksponering kan det likevel være 
behov for oppgradering av lakkoverflaten, 
selv om periodisk rengjøring kan være fore-
tatt. Dette er særdeles viktig i de deler av 
verden hvor klimatiske forhold setter 

Vannavstøtende tekstiler gir deg mulighet for et 
pyntet uterom selv på regnværsdager.


