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Genom att vårda och ta hand om din möbel förlänger du livslängden och kan njuta  
av den även långt där framme i framtiden. Sköt om din möbel med regelbunden  
rengöring och underhåll. Det kan vara bra att då och då kontrollera om eventuella 
skruvar och beslag behöver dras åt i efterhand.

Alla möbler påverkas av solljus, särskilt textilier. Skydda möbeln mot direkt solljus och tänk på att även material 
med god ljusäkthet kan blekna. Skydda alltid materialen från smuts, vätskor och varma föremål. Ta bort fläckar 
omgående. Tänk också på att inte placera möbeln för nära en direkt värmekälla. Placera aldrig varma och/eller 
fuktiga föremål direkt på en möbelyta. Fuktiga utsidor på glas, flaskor eller dylikt ska inte placeras direkt på 
möbelytan. 

Trä 
Trä är ett levande och relativt mjukt material som naturligt kan ändra utseende med tiden. Torka regelbundet 
med en torr eller väl urvriden vattenfuktad trasa. Om nödvändigt, använd ett milt miljömärkt rengöringsmedel. 
Torka alltid torrt med torr trasa. Vissa streck och fläckar, t.ex. på stolsben lämnade av skosulor, kan lätt tas bort 
med ett suddgummi. Använd ej slipande svampar eller rengöringsmedel med slipningsverkan. 

Efter kundens önskemål levererar vi olika typer av ytbehandlingar på trä. Beroende på vilken ytbehandling 
du valt vårdar du materialet på olika sätt. Är du osäker på vilken ytbehandling din möbel har – fråga oss!

Olja 
Torrtorka/damma vid daglig rengöring. Vid nedsmutsning kan ett milt miljömärkt rengöringsmedel (utan  
ammoniak och/eller slipmedel) användas. Torka alltid torrt med torr trasa. Använd aldrig lösningsmedel,  
syror, alkalier eller andra aggressiva rengöringsmedel. Använd aldrig stålull, tvålull eller andra mekaniska  
rengöringshjälpmedel vilket ger bestående skador.

Oljade ytor underhållas med ny oljning. Används oljade produkter i utomhusmiljö bör dessa underhållsoljas 
vår och höst. För produkter inomhus efter behov. Ny oljning föregås med slipning med slippapper i kornstorlek 
220–240. Slipning måste ske i träets fiberriktning för att undvika tvärrepor. Efter slipning avtorkas ytor med väl 
urvriden trasa. Ny oljning bör ske direkt efter slipning. Olja väljs efter var produkter används - för inomhusmiljö 
eller utomhusmiljö. Fråga din lokala färghandlare för rätt produkt och påföringsmängd. 

Hårdvaxolja
Ytor som utsätts för slitage behöver efter en viss tid rengöras och behandlas på nytt. Torrtorka och dammsug 
regelbundet. 

För fukttorkning, uppfräschning, borttagning av fläckar och regelbundet underhåll - vänligen ta del av 
tillverkarens specifika skötselråd som finns att ladda ner på vår hemsida.

Såpade ytor
Ytor som behandlats med såpa, måste ständigt påföras ny behandling. Vid dagligt bruk skall ytor såpas på 
nytt minst en gång var 14:e dag eller vid behov. Ytor rengörs med en väl urvriden vattenfuktad trasa och  
torrtorkas.

Skötselråd
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Såpade ytor som efter en tid känns sträva kan slipas med fint sandpapper. Korn 220–240. Slipning måste 
ske i träets fiberriktning för att undvika fula tvärrepor. Efter slipning avtorkas ytor med väl urvriden trasa. Ny 
såpning rekommenderas direkt efter slipning.

Lackerade ytor
Observera att lackerade träytor är fullt uthärdade ca en månad efter leverans. Innan ytan är färdighärdad är 
den känslig mot repning. Datorer och annan utrustning med gummifötter kan under uthärdningstiden reagera 
med lackytan och kan då ge bestående märken, därför skall utrustning under denna tid förses med filttassar, 
eller bordsytan skyddas på annat sätt.

• Vattenbaserad lack
Vid eventuella fläckar skall ytan rengöras så snart som möjligt. För rengöring används med fördel handdisk-
medel eller milda pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten på en väl urvriden trasa. Torka sedan 
av med rent vatten och torka torrt. 

För att bevara utseende och finish bör du tänka på att inte använda; 
•  alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel som till exempel Ajax, klorin etc. 
•  lösningsmedel som till exempel lacknafta eller T-röd 
•  preparat som innehåller slipmedel som till exempel skurpulver 
•  repande verktyg eller svampar så som stålull eller slipande svampar

Tänk på att inte låta rengöringsmedel eller annan vätska stå och ”dra”. För möbler och ytor avsedda att 
användas i offentlig miljö, som på till exempel sjukhus och äldreboenden, är det även viktigt att tänka på att 
inte använda desinfektionsmedel som innehåller hög koncentration av alkohol eller alkaliska ämnen, som 
till exempel 48 % sprit. Det finns desinfektionsmedel som med fördel kan användas, men som inte påverkar 
den målade/lackade ytan nämnvärt, t.ex Dax Alco Free (CCS Healthcare) och Virkon (Viroderm). 

Tejp och andra främmande ämnen så som till exempel, häftmassa och hudkräm kan mjuka upp f 
ärgfilmen och leda till avflagning/färgsläpp.

• Polyuretanlack 
Vid eventuella fläckar skall ytan rengöras så snart som möjligt. För rengöring används med fördel handdisk-
medel eller milda pH-neutrala rengöringsmedel och ljummet vatten på en väl urvriden trasa. Torka sedan 
av med rent vatten och torka torrt. Använd inte rengöringsmedel som innehåller slip-medel eller slipande 
svampar. Tänk på att inte låta rengöringsmedel eller annan vätska stå och ”dra”. 

För desinfektion - efter rengöring - kan 48 % sprit (etanol) användas vid avtorkning. Avtorkning bör ske 
utan tryck eller gnuggning. För utförligare skötselråd i vårdmiljö, kontakta oss!

Linoleum 
Ta bort alla fläckar så fort som möjligt. Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten, 
alternativt handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel vid lätt nedsmutsning. Torka ytan torr efter  
rengöringen. Använd ej slipande svampar eller rengöringsmedel med slipningsverkan. 

För utförligare skötselråd för linoleum - vänligen ta del av tillverkarens specifika skötselråd som finns att 
ladda ner på vår hemsida.

Laminat
Ta bort alla fläckar så fort som möjligt. Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i  
vatten, alternativt handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel vid lätt nedsmutsning. Torka ytan torr 
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efter rengöringen. Använd ej slipande svampar eller rengöringsmedel med slipningsverkan. 
För utförligare skötselråd för laminat - vänligen ta del av tillverkarens specifika skötselråd som finns att 

ladda ner på vår hemsida.

Gjutjärn 
Gjutjärn avtorkas med torr trasa. Vid svårare nedsmutsning kan detaljen avtorkas med en mycket väl urvriden 
vattenfuktad trasa på de områden det gäller. Vid kraftig tillförsel av fukt kan gjutjärnet rosta. Var mycket försik-
tig vid rengörning av gjutjärn. Använd aldrig lösningsmedel, syror, alkalier eller andra skarpa rengöringsmedel. 
Använd aldrig stålull, tvålull eller andra mekaniska rengöringshjälpmedel då detta ger bestående skador.

Textil
Våra möbler levereras alltid med kundvalt tyg. Kontakta respektive tygleverantör för det specifika tygets  
tvättråd innan du börjar rengöra möbeln! 

Regelbunden rengöring gör att tyget håller längre och förlänger möbelns livslängd. Dammsug möbeln  
regelbundet. Fläckar och spill bör tas bort så snart som möjligt. Använd lämplig rengöringsprodukt eller en 
mild vattenlösning om tyget tål vattenrengöring. Prova först rengöringsmedlet på en mindre synlig del av 
tyget. Tänk på att vattenfläckar kan uppstå om du försöker lösa upp en fläck med en vattenlösning.  
Dammsug alltid tyget så mycket som möjligt runt om fläcken innan du påbörjar fläcklösning.

Läder
Om du vårdar din lädermöbel kommer den att få unik patina och bli vackrare och vackrare med åren.  
Läder är ett naturmaterial och då ingen hud är den andra lik kan utseendet på lädret variera. Tänk på  
att skydda lädret mot direkta värmekällor och fläckar från vätska. 

Vid daglig rengöring torkar du lädret med torr trasa alternativt använder lädertvål som bevarar  
lädrets egenskaper. Polera bort rester av lädertvål med en mjuk trasa. En lädermöbel måste vårdas och 
behandlas regelbundet. Vi rekommenderar tvätt- och rengöringsprodukter från Leather Master Scandinavia 
(www.leathermaster.se). 

Dun
Plymåer och kuddar stoppade med dun måste ”puffas” då och då för att formen ska bibehållas. Våra  
plymåer innehållande dun är sydda i pocket teknik med små fack som gör att dunet inte klumpar ihop  
längst ner i plymån. 

Stål 
Allt vårt stål är ytbehandlat - förkromat (krom III) eller pulver lackat. Torka av med en lätt vattenfuktad trasa  
vid daglig rengöring. Vid behov kan ett miljömärkt rengöringsmedel användas. Torrtorka alltid ytan efter 
rengöring. Använd ej slipande svampar eller rengöringsmedel med slipningsverkan. För en kromad yta som är 
hårt smutsad kan ren alkohol användas vid fläckborttagning. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad metall. 


