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Våra produkter i järn 
Många produkt i vårt utbud är gjorda i obehandlat järn. Detta innebär att för att behålla 
produktens ursprungliga yta kan den inte utsättas för vatten. Den rekommenderas heller inte stå 
ute eller i fuktig miljö då ytrost framträder som därmed kommer att förändra produktens utseende. 
Obs! Om du använder vatten i blomsterrören så kommer det att bildas rost.

 

För att underhålla järnets ursprungliga yta 
Vill man behålla den ytan som är ursprungligen på din produkt så rekommenderas torr placering 
inomhus. Välj att använda vackra torkade växter & strån i blomsterrören. Skulle produkten komma 
i kontakt med vatten torka då av den noga från fukt och låt den torka. Skölj aldrig din ljusstake 
eller ljuskopparna under vatten för att avlägsna stearinrester. Skrapa istället försiktigt bort 
stearinet med ett vassare föremål utan att skada järnet.

Om du vill fräscha upp järnet emellanåt kan man behandla ytan med linoljevax. Detta har en viss 
rostskyddande effekt samt ger järnet en mörkare och jämnare yta. Använd då en trasa som inte 
fäller och var noga med att lägga den i en påse som försluts noga efter användning för att inte 
riskera antändning. 


För att förändra järnets yta till rost 
Produkterna är tillverkade i obehandlat järn vilket utgör grundidén till att du som kund ska kunna 
påverka utseende och uttryck på din egen produkt. Järn är ett levande material och förändras på 
ett vackert sätt efter dess miljö. Järnet får en vacker patina av rost om man väljer att placera den i 
en fuktig miljö. Vill man uppnå den rostiga effekten på ett snabbare sätt kan man låta väder & vind 
hjälpa till för önskat resultat.


Våra produkter i mässing 
Mässing är ett material som med tiden får en vacker patina. Vill man däremot att den ska behålla 
in fulla lyster rekommenderas att emellanåt putsa upp produkten med hjälp av mässingsputs. 
(Detta finns att hitta i välsorterad färghandel.)


Hoppas att du ska ha glädje av din produkt i många år framöver! Vårda den och låt den vara


med dig hela året, i varje säsong!



