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SKÖTSELGUIDE
Grattis till din nya möbel! Den här skötselguiden ska ge dig bästa möjliga förutsättning att
få ut så mycket som möjligt av din nya möbel. Guiden innehåller tips & råd på hur du sköter
och underhåller din möbel så att den håller sig fin så länge som möjligt.

Oljade trämöbler
Trä är ett vackert och i allra högsta grad levande material. Som alla naturmaterial ändras
utseende i takt med tidens gång. Faktorer som ljus och användning påverkar hur snabbt
träet mognar och ändrar nyans. 

Tänk på att låta hela träytan utsättas för lika mycket ljus. Om du låter något bli liggande 
på ytan längre än en vecka kan det uppstå ljusare märken. Glöm heller inte att dra ut 
utdragsskivan lite då och då så den får mogna ikapp med resten av möbeln. Vissa träslag som 
t.ex. valnöt mognar fortare än andra. Temperatur och fuktighet påverkar hur träet krymper 
och sväller. Därför kan dörrar, lådor och tilläggsskivor variera i passning och du bör därför 
regelbundet justera skruvar och beslag, detta är oundvikligt på träprodukter.

De olika träslagen har alla sin charm, och speciella egenskaper men det finns några 
gemensamma nämnare som gäller för alla träslag. Vilken trämöbel du än väljer bör du tänka 
på följande:

Montering
Vid montering är det mycket viktigt att produkten monteras på en ren och mjuk yta för att 
undvika skador. Var försiktig med kanter och hörn, de kan skadas om de stöts vid montering. 
Ytan är känslig mot repor och slag, var aktsam. Lyft inte möbeln i toppskiva, dörrar eller lådor.

Hantering och underhåll
Ställ aldrig möbeln på fuktigt underlag. Filttassar bör monteras vid användning på syntet
eller lackerade golv för att undvika repor på golvet. Möbeln skall användas inomhus och 
ej utomhus om den inte är avsedd för det. Skruvar och beslag bör med jämna mellanrum 
kontrolleras så att dessa är ordentligt åtdragna. Placera aldrig färgade ljus eller någon form 
av tejp på möbeln. Skydda alltid möbeln mot varma föremål, starka lösningsmedel och 
fukt. Starkt färgade vätskor, t.ex. kaffe och vin skall omedelbart torkas bort. Nitar i jeans 
och bälten kan göra repor. Ställ aldrig möbeln i närheten av värmeelement eller annan 
värmestrålningskälla.

Skötselråd
Rengör med en väl urvriden fuktad mjuk bomullstrasa innehållande enbart vatten
eller mild tvållösning. Eftertorka alltid med en ren och torr mjuk bomullstrasa. Vid
svåra fläckar kontakta butiken där du köpte möbeln. Var försiktig när du placerar hårda eller 
vassa föremål som kan skada ytan på din möbel. Använd underlägg och filttassar. 
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Oljebehandlade ytor
Oljebehandlade ytor skall behandlas med möbelolja innan den används och sedan 
regelbundet 2- 3 gånger per år. Detta gäller speciellt bordets toppskiva, för att bibehålla 
motståndskraft mot fläckar och repor. Innan inoljning av möbeln måste ytan rengöras för att 
få bort smuts och fett, en trärengöring avsedd för ändamålet bör användas.

Tänk på
Olja inte på ytor som kommer i direktkontakt med material såsom textilier eller tapeter. Med 
tanke på fläckrisk. Lägg inte dukar på bordsskivan och ställ inte den inoljade möbeln direkt på 
mattan innan möbeln har torkat. Information om inoljning finns på dess förpackning. Viktigt 
är att använda den olja som rekommenderas i butik.
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CARE GUIDE
Congratulations on your new furniture! This care guide is designed to enable you to make
the most of your new furniture. The guide contains tips and advice on how to care for and
maintain your furniture, so that it stays good-looking for as long as possible.

Oiled wooden furniture
Wood is a beautiful and very much living material. Like all natural materials, its appearance
changes over time. Factors such as light and use affect how quickly wooden furniture matures
and changes shade of colour. Bear in mind that the wood surface should be exposed
to uniform levels of light. If you leave something lying on the surface for over a week, this
may mark the surface. 

You should also remember to pull out extension leaves from time to
time so that these can mature at the same pace as the rest of the piece of furniture. Certain
types of wood, for example walnut, mature faster than others. Temperature and moisture
affect how the wood shrinks and swells. Doors, drawers and extension leaves may therefore
vary in fit and it is unavoidable that screws and fittings on wood products will need to be
regularly adjusted. All types of wood have their own charm and special characteristics but
there are some common denominators that apply to all timbers. Whatever your choice of
wooden furniture, you should consider the following:

Assembly
When assembling the furniture, it is very important to do so on a clean, soft surface in order 
to avoid damage. Take care of corners and edges as these can be damaged by impacts during 
assembly. Surfaces are sensitive to scratches and impact, so be careful. Do not lift furniture by 
tops, doors or drawers.

Handling and maintenance
Never place furniture on damp surfaces. Pads should be fitted when placing furniture on 
synthetic or lacquered floors in order to avoid scratches. The furniture is for indoor use unless 
it is specifically designed for outdoor use. Screws and fittings should be regularly checked 
to ensure that they are sufficiently tightened. Never place coloured lights or any form of tape 
on furniture. Always protect furniture from hot objects,strong solvents and damp. Heavily  
coloured liquids, e.g. coffee and wine, should be wiped off immediately. Rivets in jeans
and belts can cause scratches. Never stand furniture in close proximity to radiators or
other sources of heat radiation.

Care advice
Clean with a well wrung-out damp cotton cloth with only water or a mild soap solution. 
Always wipe down with a clean, dry, soft cotton cloth. In the event of heavy staining, contact 
the shop where you purchased the furniture. Take care when placing hard or sharp objects 
that may damage the surface of your furniture. Use coasters, mats and felt pads.
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Oiled surfaces
Oiled surfaces should be treated with furniture oil prior to use and then regularly two to three 
times a year. This particularly applies to table tops, so that they retain their resistance to 
stains and scratches. Prior to oiling your furniture, ensure that the surface is clean and free 
from dust and fat using a wood cleaner designed for the purpose.

Bear in mind
Do not oil surfaces that come into direct contact with materials such as fabrics or wallpaper. 
This is due to the risk of staining. Do not replace table cloths or place the newly oiled furniture 
directly on mats or carpets until the furniture has dried. Information regarding oiling can be 
found on the packaging. It is important to use the oil recommended in-store.


