
 

 

Greengate Produkt info og vedligholdelse 

 

Bambus 

Produkterne er lavet af 40% bambus fibre, 30% kornstivelse og 30% melamin resin som binder med PE 

(Polyethylene) låg på bokse og silikone låg på rejsekrus. 

Materialet indeholder ikke BPA eller phthalater. Det er testet madsikkert og godkendt af DVFA. Kan vaskes i 

opvaskemaskine (i øverste hylde). Kan fryses. Kan ikke bruges i mikroovn. Til mad/drikkevarer op til max. 70 grader. 

Messing 

Lysestager og kalendere er lavet af malet metal. Rengøres med bomuldsklud. 

 Lys 

Dekorationslys er lavet af 100% paraffin. Lad aldrig brændende lys stå uden opsyn. Hold vægen trimmet til 0,6 cm. 

Keramik Bordskåner 

Keramik med kork bund. Rengør med fugtig klud, ikke beregnet til kontakt med mad. 

Keramik potter og vaser 

Kun håndvask – ingen garanti for vandtæt 

Jul 

Alle kugler, ornamenter og træer er hånd dekorerede. Glitter og perler kan forventes at falde af. 

Kokus Dørmåtter 

Trykt kokos med PVC bagside. For at forlænge levetiden af dørmåtternes design og farve, må de ikke placeres direkte 

sollys eller efterlades vådt i lang tid. Fælding er normalt i den første måneds brug. 

Du skal blot børste eller ryste måtten for at bevare dens bedste udseende. 

Bomuldstasker 

Quiltet 100% OEKO-TEX bomuld, Fyld: 100% polyester. 

40°C maskinvask. 

BOMULDSSENGELINNED 

100% GOTS-certificeret økologisk bomuld. 

Maskinvask ved 40°C. Stræk ud i form, mens den er våd. Vask med vrangen ud. Kan krympe op til 5 %. 

BOMULDSPUDER 

Pudebetræk: 100% OEKO-TEX bomuld. Maskinvask ved 40°C. 

Hynder med fyld: 100% OEKO-TEX bomuld, Fyld: 100% polyester. Håndvask eller tør-rens. 

Æskepuder: 100% OEKO-TEX bomuld, Fyld: 100% bomuld. Kun pletrengøring. 

BOMULDSTÆPPE 

100% bomuld. 

Kun pletrengøring. 



 

 

BOMULD TØFLER 

100% OEKO-TEX bomuld med gummisål. 

Kun pletrengøring. 

BOMULDSTEKSTILER 

100% OEKO-TEX bomuld, enten garnfarvet, fastfarvet eller styktrykt. 

Maskinvask ved 40°C. Ikke tørretumbles. Vask med lignende farver. 

Stoffet forventes at falme lidt efter vask. 

GLAS 

Alle drikkeglas er lavet af soda-lime glas. 

Glas med gylden dekoration tåler ikke opvaskemaskine. 

Ensfarvede og klare glas med skære- eller mærkatdekoration tåler opvaskemaskine. 

Ikke mikroovnsikker. Til væsker ikke højere end 60°C. 

GLAS LAMPE 

Dekoreret glas m/hør lampeskærm. 

Lampen har E27 fatning, EU standard. Pærer holder maks. 40 watt (230V – 50Hz). 

DUFTLYS I GLAS 

Lysene er lavet af 65% vegetabilsk afkortningsvoks, 32% paraffin, 3% duft. Brændetid: 20 timer. 

Efterlad aldrig brændende stearinlys uden opsyn. Hold vægen trimmet til 0,6 cm. 

GLAS OPBEVARINGSKRUKKER 

Klart glas med keramisk låg, metalclips og silikone tætningsring. 

Kun håndvask. 

MELAMIN 

Stærkt og let plastmateriale, som er brudsikkert og ikke let at bryde. 

Materialet indeholder ikke BPA eller phthalater. Den er testet fødevaresikker og godkendt af DVFA. 

Tåler opvaskemaskine, kun øverste stativ. Ikke ovn- eller mikroovnsikker. Til mad/drikke op til max 70°C. 

METAL 

Produkterne er lavet af jern. 

Etageres: Kun til dekorative formål. Ikke til direkte fødevarekontakt. 

Tør af med en fugtig klud. 

METAL LAMPER 

Glas med jernplade og håndtag. Batteridrevet (2xAA, medfølger ikke). Pære type LED E27, 2W (medfølger). 

Kun til indendørs brug. Tør af med en fugtig klud. 

BLANDET ULD TÆPPER 

Tæpperne er lavet af 65% akryl, 25% polyester, 10% uld, håndvævede. Størrelsesvariationer kan forekomme. 

Kun kemisk rensning. 



 

 

NYLON 

Alle tasker er lavet af 100% polyester. 

Tør af med en fugtig klud 

VOKSDUG 

Alle produkter er lavet af 100% bomuld med PVC-belægning. 

Tør af med en fugtig klud. 

PAPIRSERVIETTER 

Alle papirservietter er lavet af 3-lags FSC papir, klorfrit papir, bionedbrydningsevne og trykt med 

vandbaseret blæk. 

PLAST 

Alle produkter er lavet af PP-plast (Polypropylen). 

Skåle m/låg Alice sæt: Tåler opvaskemaskine. Tåler mikroovn (uden låg). Tåler fryser til -20°c. 

Brødkurve: Tåler opvaskemaskine. 

Bakker: Tørres af med en fugtig klud. Ikke til direkte fødevarekontakt. 

POLYVÆVET TÆPPE 

Tæpperne er lavet af 50% polyester, 50% fibre af genbrugsplast. 

Kun pletrengøring. 

VATTERET SENGEBETRÆK & PUDEBETRÆK 

Stof: 100% bomuld, Fyld: 90% bomuld, 10% polyester. 

Maskinvask ved 30°C. Ikke tørretumbles. Vask med lignende farver. 

Ved mørkere farver forventes stoffet at falme lidt efter vask. 

SILIKONE 

Baby hagesmække og dækkeservietter er lavet af BPA-fri og Phthalater-fri silikone. 

Rengør med en våd klud. Tåler opvaskemaskine. 

RUSTFRI STÅL BESTIK 

Alle bestiksæt er lavet af rustfrit stål med PVD (Physical vapor deposition) metalbelægning. 

Gaffel & ske 18/10 rustfrit stål, Kniv 13/0 rustfrit stål. 

Undgå at efterlade bestikket uvasket eller ligge i vand, da dette kan forårsage pletter. 

Håndvask bestikket for at beskytte og forlænge dit bestiks levetid. 

Når du bruger opvaskemaskine, skal du skylle bestikket, inden det lægges i maskinen. 

Undgå maskinvask med andre jernprodukter, da disse kan frigive rust, som kan beskadige bestikket. 

Hvis der skulle opstå pletter eller genstridige pletter, kan disse fjernes forsigtigt med stålpuds. Brug et ikke-slibende 
middel polish og blød klud. Undgå at skure, da dette vil forårsage ridser. 

 

 



 

 

TE-INFUSIONER (TE-FILTER) I RUSTFRI STÅL 

Titaniseret rustfrit stål #304. 

Tåler opvaskemaskine. 

STENTØJ 

Hvert produktionstrin udføres i hånden. Mindre ufuldkommenheder, variation i farve og størrelse kan forekomme. 

Traditionelt GreenGate stentøj med design: Tåler opvaskemaskine. Tåler mikroovn. 

Stentøj med sølv- eller gulddekoration: Kun håndvask. Ikke mikroovnsikker. 

Hverdagsstentøj Alice: Tåler opvaskemaskine. Tåler mikroovn. 

Tærteplader: Tåler opvaskemaskine. Tåler ovn op til 230°c. 

TERMOFLASKER 

Termoflaskerne er lavet af rustfrit stål med PP (Polypropylen) plastik låg. 

Kølisolerende og varmeisolerende fra -10°c til +100°c i min. 6 timer. For at opnå det bedst mulige 

isolering, er det tilrådeligt at forvarme eller forkøle flaskerne i 5-10 minutter før brug. 

Hvis flaskerne tabes eller stødes, kan isoleringsdelen gå i stykker og beskadige den isolerende effekt. 

Tåler ikke opvaskemaskine. Ikke mikroovnsikker. 

DÅSER 

Dåserne er lavet af tynde stålplader belagt med tin, offsettrykt med blank lak. 

Kun beregnet til tørfoder. Tåler ikke opvaskemaskine. 

FLØJELSTÆPPER & PUDER 

100% polyester. 

Kun kemisk rensning. 

PIL 

Kurvesæt: Dawn redwood (håndtag indpakket m/papirstrimmel). 

Kurv m/frynser: Søgræs. 

Servietbakke: Bambus. 

Dækkeservietter: 100% papir. Tør af med en fugtig klud. 

TRÆ 

Dekoration gyngehest: Paulownia træ, udskåret og malet i hånden. 

Børne dekorationsbil: Malet MDF træ. Dette er ikke et legetøj. Kun til pynt. 

Børnekrog, stativ og skammel: MDF-træ med papirdekoration. 

Bakker: MDF træ med papirdekoration. Tør af med en fugtig klud. Ikke til direkte fødevarekontakt. 


