Möbelinformation
för medvetna
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Generella råd
På folkhemmet gillar vi medvetna val och vill att du ska få ut det mesta av din nya möbel. Vi vet
att inget hem är det andra likt, inte bara när det kommer till vilka möbler man väljer utan också
när det handlar om användning och slitage av möbler. För att dina möbler ska hålla så länge
som möjligt är det viktigt att alltid följa den monteringsanvisning och de skötselråd som
medföljer just din vara.
Var även försiktig när du packar upp din vara och tänk på att aldrig använda en kniv eller annat
vasst föremål som kan skada möbeln vid uppackning.
Generellt ska alla möbler som monteras med skruv och/eller bult efterdrags med jämna
mellanrum. Detta gäller även möbler som köps helmonterade från fabrik, i synnerhet
trämöbler som soffbord, sängar, soffben och liknande.
Vi människor och våra husdjur påverkar möblerna på olika sätt när vi använder dom. Det är
därför viktigt att rengöra möblerna med jämna mellanrum enligt de skötselråd som
rekommenderas för just din möbel för att hålla den fin och förlänga dess livslängd. Om det
saknas skötselråd till din vara är det viktigt att meddela detta till oss inom skälig tid.
Skydda dina möbler från direkt solljus - alla möbler påverkas av solljus oavsett material.
Möbler är designade för specifika ändamål. Använd därför inte din möbel på ett sätt som den
inte är avsedd för, då detta kan leda till att möbeln förstörs. Hoppa inte i soffan och sitt inte på
dess armstöd. Stå eller sitt inte på ett glasbord, soffbord, byrå eller andra möbler som inte är
avsedda för detta. Detta kan leda till personskador, skador på möbeln eller att möbeln går
sönder helt.
Använd möbeltassar/golvskydd till dina möbler för att skydda ditt golv mot repor/skador. Se
till att dina möbler inte står in mot en vägg, då detta kan repa väggen över tid.
Färger som svart och vit matchar många gånger mellan leverantörer men om du tycker att det
är viktigt att dina möbler matchar mer exakt i färg, så kan det vara bra att tänka på att alla
färger kan skilja i nyans mellan leverantörer och tillverkare. För att minimera risken för att du
ska tycka att det blivit fel, så rekommenderar vi ett besök i vår butik och ta gärna med dig ett
prov eller en del av din möbel om möjligt, så att du kan se över hur det matchar våra möbler på
plats eller prover.
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Bord, stolar och skänkar
Det är viktigt att agera efter möblernas medföljande skötselråd. Kontakta oss omgående om
det saknas skötselråd vid leverans. Skötselråd är en guide till att förstå din möbel och hur du
bäst sköter den för att den ska hålla i många år framöver.
Generella råd och vardagsskötsel
Använd bordstabletter/-underlägg på ditt bord för att minska slitaget vid de matplatser som
används mer frekvent. Torka alltid bort spill omedelbart för att undvika bestående fläckar. Dra
åt skruvar och muttrar på bord och stolar med jämna mellanrum, då dessa kan bli lösare allt
eftersom möbeln används och materialet rör på sig. Sätt möbeltassar under benen på stolar
och bord för att skydda golvet. Känn efter under möblerna med jämna mellanrum så att ingen
liten sten eller liknande fastnat undertill och riskerar att repa golvet.
Stolar är gjorda för att sitta på. Vi rekommenderar således ingen att stå eller att ”väga” på
stolen, då detta kan slita på möbeln och påverka dess livslängd.

Trä
Trä är ett naturmaterial vilket betyder att trämöbler alltid är unika i sitt slag. Träådringen
(märgstrålning) kvistar, nyansskillnader och andra oregelbundenheter är en del av träets
naturliga karaktär, och är ett bevis på att det är naturligt trä i dina möbler.
Trä är ett naturligt material som genomgår förändringar, vilket betyder att egenskaper som
färg och struktur kan ändra sig under möbelns livstid. Många träsorter kan genomgå
färg/nyansskillnader i början. Ställ därför inga föremål på ytan under en längre period de första
månaderna för att undvika märken som spår från vaser, bordstabletter, dekorationer m.m.
Bordstabletter ska med fördel användas för att undvika fläckar, men plocka undan dessa efter
användning den första tiden med det nya bordet. Ju mer solljus som träet utsätts för desto
fortare går denna förändringsprocess.
Skydda alltid trämöbler mot värmekällor som grytor, element och liknande. Tänk även på att
metall leder värme. Varma föremål kan också leda till att kondens bildas. Vatten som blir
liggandes på bordet kan bilda fläckar och ringar som tyvärr är svåra att avlägsna. Låt till
exempel inte varma kaffekoppar stå på bordet utan assietter eller bordstabletter.
Flytta alltid på möbler med försiktighet. Att dra en möbel över golvet kan skada både golvet
och infästningar på möbeln. Lyft ordentligt på möbeln, och se till att lyfta i ramen/stommen och
inte i till exempel bordsskivan.
Ytbehandlingar
Ytbehandlingar som vitpigmentering eller betsning framhäver olika träsorters utseende och
karaktär. Anpassa underhållet av ytan efter rekommendationer i skötselrådet - detta kan
innefatta att olja in bordet, använda möbelpolish eller sprayvax.
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Massivt trä
Massivt trä kan svälla eller krympa i takt med att luftfuktigheten förändras i dess omgivning.
Det betyder att bordsskivor kan slå sig en aning. Detta påverkar dock inte hållbarheten hos
möbeln. Massivt trä behöver andas. Täck därför inte över ytan med ett lufttätt material som
plast eller vaxdukar i mer än tolv timmar åt gången. Om träet inte kan andas och anpassar sig
efter rummets luftfuktighet finns det en risk att det spricker. Undvik att placera dina trämöbler
på loft, i källare, uthus och liknande ställen då dessa ofta har en oregelbunden luftfuktighet och
skiftande temperatur. Vid allt för varierande omgivningar riskerar träet att skadas. Använd
därför inte möbler avsedda för inomhusbruk på altanen.

Keramik
Toppen är tillverkat i ett material av porslin och stengods som i vissa fall förstärks med
tempererat glas eller trä. Resultatet blir ett mycket slittåligt material med exceptionella
egenskaper mot repor, fläckar, stötar och värme. Det är enkelt att rengöra med neutrala
rengöringsmedel och är motståndskraftigt mot vätskor. Detta är ett material som klarar tuffa
tag och tål det mesta av vardagsslitaget. Vi rekommenderar dock bordstabletter eller
underlägg för att undvika eventuella små repor som kan uppkomma av vissa porslinstallrikar
och serveringsfat med oglaserade undersidor.

Tack för att du läst, hoppas att du fått med dig goda råd och ny kunskap. Är det något du undrar
över så hör gärna av dig till oss.
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