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Care for your sofa
The cushions and inside the armrests of 
this sofa are covered with grain leather. 
Other areas, which do not receive as much 
wear and tear, are covered with a coated 
fabric that looks like leather. The materials 
require different care.

Grain leather areas

Vacuum the surface with the soft brush 
attachment on your vacuum. Then remove 
any light stains with detergent or leather 
care products. To prevent the leather from 
drying out and help it to stay soft, we 
recommend using a leather cream on these 
areas.

Coated fabric areas

Vacuum the surface with the soft brush 
attachment on your vacuum. Then remove 
any light stains with a soap and water 
solution. Wipe dry with a clean cloth.

General advice

Keep the sofa out of direct sunlight and 
place it at least 40 cm (12 in.) from any 
heat sources to prevent the leather from 
drying out.

Be extra careful with white or light-coloured 
leather furniture, since any spills would 
be more visible than on darker furniture, 
especially from liquids such as red wine or 
coffee.
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טיפול בספה
הכריות ופנים משענות היד של הספה מכוסות בעור 

מגורען .חלקים אחרים ,אשר אינם ניזוקים כל כך 
מבלאי ושחיקה ,מכוסים בבד מצופה דמוי עור. 

החומרים השונים מצריכים טיפול שונה.

אזורי עור מגורען.

נקו את פני השטח עם המברשת הרכה הנלווית 
לשואב האבק שלכם .אז ,הסירו את הכתמים הקלים 

עם חומר לניקוי עור .כדי למנוע מהעור להתייבש 
ולסייע לו להישאר רך ,אנו ממליצים להשתמש 

במשחת עור באזורים אלה.

אזורים מצופים בד.

נקו את פני השטח עם המברשת הרכה הנלווית 
לשואב האבק שלכם .אז ,הסירו את הכתמים הקלים 

עם תמיסת סבון ומים .נגבו לייבוש בבד יבש

עצות כלליות.

שמרו על הספה הרחק מאור שמש ישיר ומקמו 
אותה מרחק 40 ס”מ לפחות מכל מקור חום ,כדי 

למנוע מהעור להתייבש.

היזהרו במיוחד עם ריהוט עור לבן או בהיר ,משום 
שכל הישפכות או כתם יהיו בולטים יותר מאשר על 
ריהוט כהה ,בעיקר כשמדובר בנוזלים כמו יין אדום 

או קפה.
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