
 

 

 

 

Tack för ni valt en RGE Möbel! 

 

 

 

Skötselråd 

Möblerna i Bombay-serien är gjorda av återvunnet mango träd.  
De färgskillnader, gropar, sprickor och ojämnheter som förekommer skapar tillsammans med ett 
gediget hantverk möbelns karaktär. Träet är behandlat så att det ska andas naturlig skönhet och 
tidens spår, vilket gör varje möbel unik. 
 
Mango som träslag är mjukt och har en lång torkningsprocess. 
Bordet är känsligt mot värme och fukt. 
Använd Alltid underlägg på varma föremål ex kaffe / tekoppar. 
Fuktringar från en kruka eller vattenglas kan ge en vit ring i betsen.  
Torka därför alltid bort fukt och använd alltid underlägg.  
 
Vid avtorkning av bordet får inte rengöringsmedel användas.  
Den betsen som används kommer i så fall nötas av och bordet efterhand bli blekt.  
 
För att återfärga skivan så rekommenderar jag Bison antikvax dark brown från LeatherMaster.  
Ytan kan slipas lätt med fint sandpapper (180-240 korn). Arbeta alltid i träets fiberriktning  
För att ha en fin möbel i många år så bör produkten underhållas regelbundet med behandling minst 
1-2 gånger/år eller när den ser ”torr” ut. 
Svåra fläckar bör åtgärdas av en fackman. 
Vid ev. frågor kontakta återförsäljaren där ni köpt produkten. 
 
  



 

 

 

 

Thank you for choosing furniture from RGE! 

 

 

 

Care instructions 

All the furniture in the Bombay series is made of recycled mango wood. 
Changes in colour and structure such as cracks and unevenness gives the furniture its special 
character. The wood is treated to keep its natural beauty and to show a history which makes every 
single item unique. 
 
Mango wood is soft and needs extra time for the drying process. The furniture is sensitive against 
heat and moisture.  
Always protect against warm/hot items such as cups, coffee, tea etc. Avoid leaving anything wet on 
the surface. Wipe off the furniture without using chemicals. Using chemicals will wear out the 
surface and the protective finish will disappear and leave the surface pale. For re-colouring the 
furniture, we recommend you to use “Bison antique wax” dark brown from LeatherMaster. The 
surface can be polished using fine sandpaper (180-240) Polish in the direction of the wood structure. 

 
To keep the furniture in good condition we recommend you to take care of your furniture regularly with 
treatment as above at least 1-2 times a year or whenever the surface looks dry.  
Difficult spots should be taken care of by professionals.  

If you have any questions about this product please contact your supplier. 
 


