
 

 
 

Skötselråd Celmar 
 

  
Sunbrella Plus kapellväv  
Alla våra möbler är tillverkade av Sunbrella Plus kapellväv. Väven  
består av 100% acrylfiber. Den är spinfärgad, vilket betyder att 
fibern färgas innan den vävs, vilket innebär att duken blir extremt 
UV tålig. Den klarar av år utomhus i solen, och behåller en fin färg.  
Duken är impregnerad efter vävning, och har en mkt hög 
vattenpelare vilket gör den otroligt vattentålig. Sunbrella Plus är 
också en mkt slitstark duk. Den känns mjuk och skön. Dessa 
egenskaper gör att vi valt att använda just Sunbrella Plus till våra 
möbler! En Celmar ska tåla att användas av stora som små, 
utomhus såväl som inomhus. Duken är miljöklassad. Sunbrella Plus 
har en garanti på 5 år. 
  
Rengöring  
Vi rekommenderar att du håller efter och rengör din Celmar vid 
behov. Med en torr trasa exempelvis en microfiberduk får du bort 
det mesta. Alternativt borsta försiktigt bort smuts med en mjuk 
borste eller svamp.  
Fågelspillning måste avlägsnas så fort som möjligt för att undvika  
frätfläckar. Rengör med ljummet vatten och en svag såpalösning. 
Använd endast färskvatten, ej varmare än 40°C, skölj noggrant 
bort ev. tvålrester. Om man använder för varmt vatten, kan det 
finnas risk för att duken krymper.  
Efter rengöring är det mycket viktigt att möbeln får torka i väl  
ventilerat utrymme, eller utomhus.  
Shipshape rengöringsmedel kan användas vid svår smuts.  
På ljusa färger kan man även använda ett ljust suddgummi för att 
få bort fläckar. På mörka färger fungerar en torr trasa. 
  
 



Fukt/regn  
Celmar möbler tål att stå ute i regn, se bara till att det kommer in 
luft underifrån. Vid mycket regn bör man ställa sin Celmar på 
något så att den kommer upp från marken, däcket, bryggan. Ställ 
den upp och ner, som en boll, så att allt regnvatten får rinna av, och 
man undviker  
vattensamling. Detta för att undvika att fukt samlas, som kan ge  
fuktskador som jordslag och mögel. Duken är mögelbehandlad, men  
man måste ändå behandla den med omtanke och kärlek.   
Om du använder din Celmar i poolen eller sjön tänk på att den tar 
in vatten i sömmarna, därför rekommenderar vi att den tas upp 
när man badat klart och får ligga i solen och torka ur ordentligt. 
Lägg den på något så det kommer in luft under. 
  
Fyllning  
Eps kulor, små luftfyllda plastkulor. Dessa ger en skön känsla när 
man puffar till möbeln så att den blir perfekt för dig. Ger en 
isolerande känsla. Bl.a. gjord av återanvända PET flaskor, 
miljövänligt! Kulorna torkar snabbt om de blivit blöta, se bara till 
att din Celmar får torka utomhus eller i väl ventilerat utrymme. En 
ny Celmar kan kännas något överfylld, men efter det att du suttit i 
möbeln några gånger pressas luft ur och den blir perfekt.  
  
  
Rep  
Alla rep är av tjärad hampa. Repet inte bara luktar gott, det är 
också mkt hållbart. Tjäran gör hampan impregnerat för väder och 
vind.  
Man justerar längden på repen allt efter som man känner för om 
vill man ha puffen mera upprätt eller lite mer liggande. Samt om 
man vill ha den som en fåtölj eller en tvåsits soffa. Tvåsitssoffan 
kräver kortare rep än fåtöljen.   
Det viktiga är att man använder rätt sorts knop, vi 
rekommenderar ”stopåttan” en enkel knop att använda. Om man 
knyter en ”vanlig” knut riskerar man att inte kunna få upp den vid 
senare tillfällen, då dessa knutar kan fastna.   
  
 

	  


