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Dette er et møbel du skal ha glede av i 
mange år.  Ved å følge vår kvalitets- og 
vedlikeholdsmanual bidrar man til  
forlenget levetid.

I vår produksjon bruker vi miljøvennlige
materialer og prosesser, og vårt mål er å 
utvikle produkter som varer i
generasjoner. Av hensyn til både deg
og naturen, er samtlige produkter fra
Fora Form laget av miljøvennlige råvarer
som minimaliserer ressursbruk.
Videre vil vi arbeide aktivt for å redusere
avfallsmengden fra vår produksjon.
All emballasje og avfall fra produksjonen  
går til gjenvinning i henhold til Norsk  
Gjenvinnings krav.
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Gratulerer  
med nytt 

Fora Form 
møbel!
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Tre er et levende materiale.
Treverk trenger stell, omtanke og  

vedlikehold om det skal beholde sitt
særpreg og karakter.
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Bruk, stell og vedlikehold

For å sikre optimal levetid på møblene, samt at Fora Form sin garantiord-
ning skal være gjeldende, må råd om bruk, stell og vedlikehold av møbler 
og møbelmaterialer følges.

Normal utseendeforandring og forringelse spesielt av tekstiler og hud
som følge av bruk og slitasje må påregnes. Dersom møbelet har en  
mangel, må du som kjøper innen rimelig tid etter at du oppdaget  
mangelen, gi salgsstedet melding.

Fora Form sine produkter krever lite vedlikehold. En stor del av kolleks-
jonen er imidlertid bygget på naturlig materialer som hud, heltre, finer 
og laminert tre. Disse materialene kan endre volum, spesielt i den første 
perioden, dersom lokalet møblene befinner seg i endrer luftfuktighet, 
eller har store temperatursvingninger.

Dette betyr at skruforbindelser bør etterstrammes:
1. gang etter 3 mnd
2. gang etter 6 mnd 
Senere ved behov, ut fra de forutsetninger som ovenfor er beskrevet.



6

Møbeltekstiler - bruk, stell og vedlikehold

Jevnlig vedlikehold:
Smuss og støv som blir liggende i stoffet er med på å bryte ned tek-
stilfibrene, og vil bidra sterkt til å forkorte stoffets levetid. Regelmessig 
støvsuging med myk børste hemmer nedbrytingen, og er helt nødvendig 
for at stoffet skal oppnå lang levetid.

Hovedrengjøring:
Til hovedrengjøring anbefales skumrens. Kontakt din møbelhandler for 
veiledning. Dette gjelder ikke for kunstlær.

Flekkfjerning:
Når uhellet er ute, er det viktig å fjerne flekken så raskt som mulig. Får 
du en flekk du er usikker på hvordan du skal fjerne, kontakt gjerne Fora 
Form.

Kontroller fargeektheten:
Ved hovedrengjøring og flekkfjerning skal du alltid sjekke at tekstilens 
fargestoff tåler det middelet du skal bruke. Gjør en prøve på et sted på 
møbelet som ikke synes, la tørke og sjekk resultatet.

Laminerte tekstiler
Laminerte tekstiler som f.eks cover bør støvsuges regelmessig. Ved be-
hov kan tekstilet vaskes med en fuktig klut eller med tekstilsjampo egnet 
for møbeltekstiler. Møbelet må ikke gjennombløtes, da det kan skade 
skummet og limets egenskaper.
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Møbeltekstiler - bruk, stell og vedlikehold

Kunstlær
Kunstlær trenger normalt ikke annet vedlikehold enn mildt såpevann. 
Såperester vil bidra til bryte ned kunstlæret. Det er viktig at all såpe blir 
fjernet med rent vann umiddelbart. Vi anbefaler spesialvaskemidler for 
vinyl/kunstlær. Enkelte typer kunstlær tåler desinfiserende midler, der-
som dette blir brukt er det påkrevet å skylle med rent vann. 

Møbeltekstiler - bruk, stell og vedlikehold
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Møbeltekstiler - forsiktighetsregler

Lysekthet:
Mange møbler ødelegges unødig av påvirkning fra sollys. Husk at all 
lyspåvirkning vil svekke både fibrene og fargestoffene i tekstilet. Selv om 
møbeltekstilethar høy lysekthet, bør møbelet plasseres slik at direkte 
sollys og skarpe reflekser unngås. Solskjerming anbefales, men vær sam-
tidig oppmerksom på at ikke alle tekstiler i markiser og gardiner stopper 
skadelige UV-stråler.

Klær kan skade:
Klær med skarpe detaljer, ekstremt grove sømmer, nagler og belter med 
metallbeslag, øker slitasjen og kan trekke ut tråder. Særlig nye don-
geriklær kan medføre fargesmitte.

Væsker og fuktighet:
En rekke fibre svekkes og endrer egenskaper i våt eller fuktig tilstand. 
Gjør det til en regel å la stoffet tørke før det tas i bruk etter fuktbehan-
dling. Løsemidler, alkohol og andre væsker kan påvirke fargene og gi 
skjolding. Løsemidler må aldri brukes før du har fargetestet på et ikke 
synlig sted.
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Råd om bruk, stell og vedlikehold av hudmøbler bør alltid følges.

Naturprodukt
Hud er et naturprodukt, og arr, insektsbitt, fargevariasjoner mm. vil
kunne forekomme. Møbelhud vil ofte endre utseende etter lengre tidsb-
ruk. Denne form for patina må den som kjøper hudmøbler vite å sette
pris på.

Møbelhud - bruk, stell og vedlikehold
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Møbelhud - forsiktighetsregler

Armlener og nakkeputer er spesielt utsatt for fett og svette som kan 
resultere i mørke flekker og over tid bryte ned møbelhuden. Kjemikalier 
fra f.eks. hårgelé og håndkremer kan gi lignende skader. Alt støv og 
smuss skader møblene dersom det ikke blir fjernet. 

Sollys vil forårsake falming og tørke ut møbelhuden. Påvirkning fra 
andre varmekilder vil også føre til risiko for uttørking.

Vedlikehold:
For å utføre riktig vedlikehold av hudmøbler, er det viktig å kjenne kval-
iteten på den aktuelle møbelhuden. Kontakt forhandler eller Fora Form 
om du er i tvil.

Likevel kan følgende sies generelt om vedlikehold av hudmøbler:
Smuss, støv eller vannløselige flekker bør vaskes bort snarest med en 
ren, hvit, myk klut eller svamp godt oppvridd i lunkent vann. Vi avnbe-
faler hyppig støvsuging med myk børste.  Forhandleren kan mye om 
bruk, stell og vedlikehold av møbler. Spør om råd dersom du er i tvil.

Pleieprodukter for hud bør benyttes for å hindre uttørking og 
forlenge levetiden. 
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Møbelhud - Flekkfjerning, rensing mm.

Ved eventuell flekkfjerning eller rensing bør du utvise stor forsiktighet, og 
først teste den valgte metode på et mindre synlig sted på møbelet. 

Forsøk aldri på egen hånd å rense hudmøbler med kjemikalier innehold-
ende løsemidler eller slipemidler. Dette løser opp overflatebehandlingen 
som huden er beskyttet med, og vil også ødelegge fargen på huden. 
Andre fettoppløselige vaskemidler bør heller ikke benyttes, da disse vil 
forårsake at huden tørker ut. Vær oppmerksom på at mange vaskemidler 
inneholder løsemidler og fettløselige stoffer. Benytt heller ikke skokrem, 
bonevoks, møbelpolish mm., som vil avsette en fet og støvsamlende 
hinne på møbelhuden.

Vi anbefaler spesialprodukter for hud. 
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Materialer

Lakkerte overflate 
Finer er et levende materiale. All vår finer er skåret, så to plater er aldri 
helt like. Det er dette som gjør fineren unik. Ulike tretyper har forskjellig 
hardhet.

Valchromat er en oppsirkulert gjennomfarget MDF plate lakkert med UV 
lakk.

Til daglig renhold anbefaler vi å tørke over med en klut fuktet i lunkent 
vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Unngå grønnsåpe eller midler som  
inneholder ammoniakk. Det kreves ikke noe spesiel vedlikehold utover 
det normale renhold. Unngå vaskemidler med klorforbindelser.
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HPL-laminat
HPL/høytrykkslaminat produseres ved å presse flere lag impregnert  
papir under høyt trykk og høy temperatur. Produktet er slitesterkt, hold-
bart og har en hygienisk overflate. 

Til daglig renhold bør mann tørke av laminatet med en fuktig klut. Vann 
sammen med såpe eller vanlig syntetisk rengjøringsmiddel løser normalt 
opp smuss/flekker. Spesielt sterk tilsmussing krever behandling med 
konsentrert rengjøringsmiddel som f.eks. edikk eller vinduspussemiddel. 
Fjern såperester med rent vann. Bruk aldri stålull, skurepulver eller andre 
vaskemidler med slipe-effekt til rengjøring av høytrykkslaminat. Unngå 
vaskemidler med klorforbindelser.

Linoleum
Linoleum er et naturprodukt basert på linolje. Til daglig renhold tørker 
man over med en fuktig klut evt. med et pH-nøytralt vaskemiddel. Etter-
skyll med vann og tørk deretter overflaten helt tørr. 

Har overflaten fått mindre skader utbedres denne ved å massere inn en 
myk voks (type vaskevoks). Vi anbefaler vaskemidler beregnet for linole-
um. Fjern alle flekker og søl umiddelbart og tørk overflaten helt tørr.

Materialer
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Materialer

Integralskum 
Til daglig renhold anbefaler vi å tørke over med en klut fuktet i lunkent 
vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Unngå grønnsåpe eller midler som  
inneholder ammoniakk. Det kreves ikke noe spesiel vedlikehold utover 
det normale renhold. Unngå vaskemidler med klorforbindelser.

Glass
Vi bruker herdet glass på våre produkter. Det rengjøres best med en fuk-
tig klut, gjerne med vinduspussemiddel. Vaskemidler med slipende effekt 
skal ikke brukes da det ødelegger finishen.

Stål/aluminium 
Til daglig renhold anbefaler vi å tørke over med en klut fuktet i lunkent 
vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Unngå grønnsåpe eller midler som  
inneholder ammoniakk. Det kreves ikke noe spesiel vedlikehold utover 
det normale renhold. Unngå vaskemidler med klorforbindelser.
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Pulverlakk
Pulverlakk har en sterk og miljøvennlig overflate, men skader kan oppstå 
ved slag. Større riper og lakkskader kan utbedres med flekklakk i samme 
RAL-farge.

Til daglig renhold anbefaler vi å tørke over med en klut fuktet i lunkent 
vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Unngå grønnsåpe eller midler som  
inneholder ammoniakk. Det kreves ikke noe spesiel vedlikehold utover 
det normale renhold. Unngå vaskemidler med klorforbindelser.

Plast
Vi bruker resirkulerbar gjennomfarget PP-plast til våre produkter. 
Til daglig renhold anbefaler vi å tørke over med en klut fuktet i lunkent 
vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Unngå grønnsåpe eller midler som  
inneholder ammoniakk. Det kreves ikke noe spesiel vedlikehold utover 
det normale renhold. Unngå vaskemidler med klorforbindelser.

Tips!
Viskelær kan enkelt fjerne merker fra skosåler/-krem på harde 
overflater. 

Materialer



18



19

Fora Form, kvalitet & miljø   

Kvalitet  
Møbelfakta er en frivillig og nøytral test- og merkeordning for møbler 
og innredninger som gir produktet en dokumentert kvalitet. Møbelfakta 
stiller bl.a krav til styrke og holdbarhet, materialkvalitet, stabilitet, brenn-
barhet, overflatebehandling og sikkerhet. De fleste Fora Form produkter 
er testet og godkjent i hht Møbelfakta. 

Miljø
Fora Form er ISO-sertifisert både når det gjelder kvalitetsstyring ISO 
9001, miljøstyring ISO 14001 og arbeidsmiljø ledelsesystem ISO 45001. 
Ved å integrere miljøstyring og fokus på arbeidsmiljø i det totale kval-
itetsstyringssystemet forplikter vi oss til en systematisk og kontinuerlig 
forbedring av definerte miljø- og kvalitetsaspekter. Hvert år setter vi nye 
mål for forbedringer innen alle de tre områdene. 

De fleste av våre møbler har en EPD-sertifisering. EPD står for Envi-
ronmental Product Declaration. En miljødeklarasjon som oppsummerer 
miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en 
standardisert og objektiv måte. 

Avfallshåndtering: Våre produkter kan leveres til kontrollerte avfallsan-
legg  i henhold til gjeldende nasjonale og/ eller regionale bestemmelser.
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Fora Form Hovedkontor
Besøksadresse:
Mosflatevegen
N-6154 Ørsta 

Postadresse:
Pb. 4
N-6151 Ørsta

www.foraform.com


