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CARING FOR LEATHER FURNITURE

Caring for your leather furniture prolongs its life and keeps it looking attractive. Leather 
lasts much longer than other upholstery, and its good looks can not only be maintained, 
but improved over time. To ensure your furniture’s long life, read the caring instructions 
carefully before taking the chair in use.

• Avoid placing your chair very close to heaters or fireplaces or in a spot that gets 
direct sun. Leather can dry, fade, stiffen and crack when placed close to heat sources.

• To keep the chair clean, vacuum or use a clean, white cloth to dust every week.
• To clean accumulated dirt, use a slightly damp, soft cloth to wipe the surface.
• For spills, immediately use a dry cloth to absorb and let it air-dry. It is important to 

absorb instead of wiping as you want to get all the moisture out instead of spreading 
it. If needed use a drop of neutral soap-water liquid e.g. Marseille soap on towel and 
press. Do not rub. Never soak the stain heavily with water.

• Never use harsh soap, cleaning solvents, detergents or ammonia to clean stains.
• For grease stains, absorb excess grease with a clean dry cloth. The spot should 

gradually disappear into the leather after a short period of time. In case the stain 
remains, ask a professional leather specialist to clean the leather to avoid any potential 
damage to the leather itself.

• Watch out for scratches. In case of minor scratches, gently puff the surface with a 
chamois or with clean fingers.

• Use a good leather conditioner every 6-12 months.

NAHKAKALUSTEEN HOITO-OHJE

Nahka on luonnonmateriaali. Nahka on kestävämpi kuin kangasverhoilu ja hoitamalla 
sitä oikein se patinoituu kauniisti ja säilyttää vetovoimansa. Tutustu nahan hoito-ohjeisiin 
tuotteen käyttöönoton yhteydessä, niin saat kalusteesta pitkäikäisen elämänkumppanin.

• Suojaa nahkakaluste suoralta auringonpaisteelta ja kuumuudelta. Pidä riittävä ilmarako 
lämpöpatterin, takan tai muun lämmittimen ja nahkakalusteen välillä; kuumuus saattaa 
kuivattaa ja haurastuttaa nahkaa sekä haalistuttaa värin.

• Imuroi tuoli viikoittain tai pyyhi kevyesti, tarvittaessa vedellä kevyesti kostutetulla, 
pehmeällä kankaalla. Valitse imuriin pehmeä suutin, ettet naarmuta nahan pintaa. Käytä 
vain puhdasta vettä.

• Poista tahrat välittömästi: kerää irtain aines hellävaroin ja imeytä nesteet painelemalla 
pehmeällä kankaalla. Tarvittaessa painele tämän jälkeen tahraa neutraaliin 
saippuaveteen kevyesti kostutetulla kankaalla. Älä liota. Kuivata näkyvä kosteus 
painellen kuivalla puhtaalla kankaalla ja jätä kuivumaan. Nahan puhdistamiseen sopiva 
neutraali saippua on esim. Marseille-saippua.



• Poista ruokaöljy imeyttämällä se painellen pehmeällä kankaalla ja jätä kuivumaan: öljy 
haihtuu ajan myötä. Ongelmatapauksissa käänny nahka-asiantuntijan puoleen.

• Älä käytä nahan puhdistusaineita säännöllisesti vaan ainoastaan vaikeiden tahrojen 
poistoon, tahrojen puhdistamiseen käytä ensisijaisesti vain vettä ja siihen liuotettua 
neutraalia saippuaa esim. Marseille-saippuaa.

• Yleispuhdistus-, tahranpoisto-, kengänkiillotus- ja liuotinaineiden kuten tärpätin käyttö 
on kielletty nahan tahrojen poistamiseen.

• Älä hankaa tai raaputa nahan pintaa. Pienet naarmut voi silottaa säämiskällä tai puhtain 
sormin.

• Käytä laadukasta nahan hoitoainetta 6 – 12 kk välein. Käyttäessäsi nahkaverhoiltua tuolia 
erityisen paljon, voi hoitoväli olla esim. 4 kk.

• Hiuksista ja käsistä erittyvä rasva voi pinttyessään vahingoittaa nahan viimeistelyä.
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