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Mora Izzy Raw/Rustic
Izzy Raw är gjuten i mässing som blästras för 
att skapa en rå struktur. Ytan är obehandlad och 
kommer att åldras och patineras vackert med tiden.
Izzy Rustic är gjuten i mässing som blästras för att 
skapa en grov struktur. Ytan är därefter oxiderad 
för att skynda på processen som skapar ett antikt 
utseende.
Varje blandare är ett hantverk och utseendet kan 
därför variera mellan produkterna.

VID RISK FÖR FROST 
Om blandaren kommer att utsättas för yttre 
temperaturer lägre än 0 °C (till exempel i 
ouppvärmda fritidshus) ska blandaren demonteras 
och förvaras i uppvärmt utrymme.

RENGÖRING
Gör det till en rutin att torka av din blandare ofta för 
att bevara dess livslängd. Vi rekommenderar att du 
använder en mikrofiberduk. Vid behov fukta trasan 
eller använd en mild tvållösning som direkt sköljs 
bort och torka ytan torr. 
Materialskador på blandarens yta som orsakats av 
felaktig rengöringsmetod kommer inte att ersättas 
av vår garanti.
Izzy Raw
Vi rekommenderar inte att rengöringssvampar med 
grov yta, rengöringsmedel som innehåller syror, 
kalklösningsmedel eller ättiksprit används för att 
göra rent din blandare. Eftersom innehållet i dessa 
medel ständigt förändras kan ytan på din blandare 
förstöras.
Izzy Rustic
Ytan ska inte poleras och vid användning av 
rengöringsmedel finns risk för att den oxiderade 
ytan försvinner och mässingens naturligt gyllene 
färg framträder.

Izzy Raw is cast in brass and blasted to create a 
raw surface structure. The surface is untreated and 
will develop an attractive patina over time.
Izzy Rustic is cast in brass and blasted to create 
a coarse surface structure. The surface is then 
oxidised to speed up the process of developing an 
antique appearance.
Because each mixer is hand crafted, individual 
mixers may vary in appearance.

WHERE THERE IS A RISK FOR FROST
If the mixer will be subjected to external 
temperatures lower than 0 °C (e.g. in an unheated 
holiday home), the mixer should be disconnected 
and stored in a heated space.

CLEANING
Make a habit of frequently wiping your mixer 
clean to prolong its life. We recommend using a 
microfibre cloth. If necessary, dampen the cloth 
with water. Alternatively, use a mild soap solution, 
rinse immediately and wipe the surface dry. 

Our guarantee does not cover any damage to 
the mixer’s surface that is caused by incorrect 
cleaning.

Izzy Raw
We do not recommend using abrasive sponges, 
acid detergents, descalers or spirit vinegar 
to clean your mixer. Because the content of 
these products is constantly changing, they risk 
damaging the surface of your mixer.
Izzy Rustic
The surface should not be polished and when 
using detergents there is a risk that the oxidised 
surface will be removed and the brass’s naturally 
golden colour appears.




