
www.ludvigsvensson.com

Möbeltyg

Ull (och blandningar med PA/PES/Rami)

Ull är en proteinfi ber med fl era naturligt inbyggda 

egenskaper – det är smuts- och vatten avvisande, 

elastiskt, antistatiskt och fl ammhämmande.

Ett möbeltyg av ull bör dammsugas lätt varje vecka 

och rengöras mer noggrant minst en gång per år för 

att behålla sin funktion och sitt utseende. Möbeltyg av 

ull kan kemtvättas.

Polyester och Trevira CS

Polyester är en syntetisk fi ber som är stark, har låg 

krymp och låg stretch.

Trevira är ett varumärke för polyesterfi ber med fl am-

skyddsegenskaper inbyggda i fi bern. Dessa fl amskydd 

är halogenfria, och de är bundna i fi bern och lakas 

alltså inte ur tyget vid användning eller tvätt.

Tyger av polyester och Trevira CS är lätta att tvätta, 

och avtagbara klädslar kan tvättas varsamt i 60 grader, 

eller kemtvättas. Tvätta dem separat med avigsidan ut 

och med eventuella dragkedjor stängda. Centrifugera 

varsamt och var noga med att inte överlasta tvätt-

maskinen. Lösa klädslar kan strykas på medelvärme.

Hängande textil

Polyester och Trevira CS

Polyester är en syntetisk fi ber som är stark, har låg 

krymp, låg stretch och som ger ett gardintyg som inte 

skrynklar så lätt.

Trevira är ett varumärke för polyesterfi ber med fl am-

skyddsegenskaper inbyggda i fi bern. Dessa fl amskydd 

är halogenfria, och de är bundna i fi bern och lakas 

alltså inte ur tyget vid användning eller tvätt.

Tyger av polyester är lätta att tvätta. Våra gardiner kan 

kemtvättas eller vattentvättas i 60°C, med varsam 

centrifugering. Tvätta dem separat och var noga med 

att inte överlasta tvättmaskinen. Hängtorka och stryk 

på medelvärme eller ånga innan upphängning.

Solskydd

Polyester och Trevira CS (och blandningar med aluminium)

Polyester är en syntetisk fi ber som är stark, har låg 

krymp och låg stretch. Trevira är ett varumärke för 

polyesterfi ber med fl amskyddsegenskaper inbyggda 

i fi bern. Dessa fl amskydd är halogenfria, och de är 

bundna i fi bern och lakas alltså inte ur tyget vid an-

vändning eller tvätt.

Aluminium är en metall med refl ekterande egenskaper. 

Våra vävar innehåller mindre än 1 % aluminium i en 

konstruktion som skyddar den refl ekterande ytan mot 

yttre påverkan.

Stela solskydd av polyester, Trevira CS och bland-

ningar med aluminium kan torkas med en torr eller lätt 

fuktad duk. Stela vävar är känsliga för brytveck och 

måste därför hanteras varsamt.

Tvättråd för solskydd med aluminium:

Tvättråd för solskyddstextilier utan aluminium: 

Svensson inredningstextilier är designade och tillverkade för att hålla högsta kvalitet – sköt om dem rätt så 

behåller de sin funktion och sitt utseende länge. Skötselråd för varje enskilt tyg hittar du under artikelns produkt-

information, och här berättar vi om olika materials generella egenskaper och krav. 

Skötselråd


