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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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Utemöbler 

Våra utemöbler får stå ut med mycket, men genom att ta väl hand om dem kan deras livstid 

förlängas ordentligt. Därför kan det vara nyttigt att veta att utemöbler behöver olika typ av 

skötsel beroende på material och ytbehandling. Läs alltid igenom skötselrådet före användning 

av en ny utemöbel. Kontakta oss om skötselråd saknas vid leverans. 

Möbelskydd 

Oavsett material är ett enkelt sätt att skydda och förlänga utemöblernas livslängd att använda 

möbelskydd. Möbelskydd skyddar mot slitage och skador till följd av regn, snö, vind, pollen, 

damm och sol. De få minuter som det tar att trä på och av skydden gör värdefull skillnad. 

Skydden gör dessutom att dynorna kan ligga ute under hela sommarsäsongen och man slipper 

flytta på dessa konstant. Det kan dock vara en god idé att ändå ta in dynorna om det regnar 

eller är kallt under långa perioder. När man lägger över ett möbelskydd så bör det fästas så att 

de inte blåser av. Se till att det finns ett mellanrum mellan marken och skyddet så att luften kan 

cirkulera undertill. På så sätt stängs inte fukten inne. 

Skydda mot solljus 

Solljus är den främsta anledningen till slitage på utemöbler, och påverkar alla utemöbler 

oavsett kvalitet. Vissa material klarar sig bättre än andra, men alla blir påverkade i någon grad. 

Trots exponering för solljus kommer utemöblerna att hålla i flera år, men för bibehållen känsla 

och skönhet i möblerna rekommenderar vi alltid att använda möbelskydd. 

I solljus kan glasföremål bilda brännpunkter. Effekten påminner mycket om hur solstrålar som 

träffar ett förstoringsglas blir till en brandrisk. För att en brännpunkt ska uppkomma i till 

exempel ett dricksglas behöver solstrålen kunna lysa igenom en genomskinlig vätska. 

Föremålet behöver inte vara helt fyllt för att fenomenet ska uppstå - det räcker med några få 

centimeters höjd på vätskan. Brännpunkter kan göra att det uppstår skador på utemöbler, så 

var uppmärksam och låt inte glasföremål med vätska stå utan uppsikt i solljus. 

Vinterskydd 

När utemöblerna ska ställas undan för vintern bör de stå under skydd och inte i solen - helst 

inne i ett förråd eller garage med jämn temperatur. De flesta utemöbler klarar minusgrader, 

men snabbt skiftande temperaturer kan leda till onödigt slitage. Om möblerna står utomhus är 

det viktigt att borsta bort snö från skyddet med jämna mellanrum så att snön inte packar ihop 

sig eller fryser till is. Detta kan leda till att isen ligger och tynger på möblerna, vilket kan 

försämra dess egenskaper. I värsta fall kan smältvatten leta sig in till möblerna och orsaka 

frysskador om skyddet är felplacerat, skadar eller inte täcker tillräckligt väl. 

Tänk på att dynor bör förvaras inomhus under vinterhalvåret i en temperatur som inte sjunker 

lägre än 8-10 grader. Längre tid i lägre temperatur kan nämligen leda till att textilier drar på sig 

oönskad lukt.  
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Dynor 

När det är kallt ute rekommenderar vi att undvika att sitta i utemöbler konstrotting/textilene 

utan dyna. Detta gäller möbler där sittkuddar ingår.  När sittkuddar ingår är möbeln tillverkad 

för att användas tillsammans med dynor. Om man sitter i möbeln utan dynor kan detta 

försämra möbelns egenskaper, till exempel genom att tänja på spänningen i 

konstrottingen/textilenen. 

Material på utemöbler 

Teak 

Teak är både hållbart, vackert och tåligt för lite tuffare väder, vilket gör det till ett lämpligt 

material för utemöbler. Många gillar när teaken grånar och får en silvrig ton. För att detta ska 

uppnås låter man bli att olja in sin teak. Vi rekommenderar dock att alltid underhålla teak - det 

finns många oljor/vätskor som skyddar teaken utan att påverka den grånande processen. Det 

finns många olika typer av behandlingar av teak, bland annat sandblästrad teak, 

vitpigmenterad teak, betsad teak och oljad teak. All information finns att läsa i skötselrådet för 

respektive möbel. 

Lackad Aluminium 

Flera av våra utemöbler är tillverkade i aluminium, som på flera sätt lämpar sig otroligt bra för 

utomhusbruk. Lackad aluminium är så underhållsfritt som ett material kan bli, men det bör 

fortfarande tvättas och eventuellt förbättringsmålas av estetiska skäl. För att behålla styrkan i 

den lackade ytan rekommenderar vi att använda möbelpolish för att skydda ytan och öka dess 

glans och lyster. Möbler i lackad aluminium kan stå ute under hela sommarsäsongen. Vi 

rekommenderar att alltid ställa undan och/eller skydda möbeln med möbelskydd, speciellt 

under vinterhalvåret för att minska slitage. 

Rostfritt stål 

Rostfritt stål är ett robust och vädertåligt material, men en viss form av ytrost/beläggning kan 

uppstå i vissa utsatta miljöer. Detta kan tas bort med hjälp av rengöringsmedel framtaget för 

rostfritt stål. Behandla möbeln cirka två gånger per år så håller den sig fin länge. 

Gjutjärn 

Gjutjärn tål att stå ute året om. Vid eventuell rostbildning kan man borsta bort rosten från 

möbeln med en stålborste och måla med en rostskyddande färg. Lackade gjutjärnsmöbler bör 

lackas om vart fjärde till femte år. 

Textilene  

Textilene är ett syntetiskt tyg tillverkat av polyester. Materialet är tåligt, vattenresistent och 

motstår mögel, smuts och slitage. Vid rengöring av textilene rekommenderar vi att spola och 

torka av materialet en gång i månaden. Om väven skulle bli extra smutsig av exempelvis pollen 
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eller jord rekommenderar vi att borsta bort lös smuts direkt och därefter spola rent med 

trädgårdsslangen. Använd en mjuk borste och milt rengöringsmedel, förslagsvis såpa och 

vatten. Textilene kan även rengöras med plastrengöring. Undvik helt att rengöra med 

högtryckstvätt, då detta kan skada eller förstöra materialet helt. 

Möbler i textilene där sittdyna ingår ska undvikas att sittas i utan dyna. Kontinuerligt 

användande utan kuddar kommer leda till att textilenen tappar sin spänst, vilket på sikt 

påverkar sittkomforten.  

Konstrotting 

Konstrotting är ett lättskött och väldigt tåligt plastmaterial. Det finns flera olika varianter av 

konstrotting, så läs i skötselrådet vad som gäller för varje specifik produkt.  Konstrottingens 

utseende liknar den klassiska rottingen, och är dessutom väldigt tålig och kräver lite underhåll. 

Möbler i konstrotting mår bra av att rengöras regelbundet, exempelvis med en lätt fuktad 

trasa och rengöring avsedd för plast eller ett milt diskmedel. Högtryckstvätt ska inte användas 

då trycket kan skada materialet. 

Tänk på att aldrig placera varma föremål direkt på materialet och använd alltid underlägg för 

glas och glasföremål då de kan bli brännheta vid stark sol. Möbler i konstrotting klarar att stå 

ute året om, men materialet blir skörare under vinterhalvåret och bör därför skyddas lite extra 

under den perioden. För att förlänga livslängden på konstrottingen så rekommenderar vi att 

investera i ett möbelskydd. 

Laminat 

Laminat är ett slitstarkt material med en hård yta som är motståndskraftigt mot repor. 

Materialet påverkas lite av klimat och kan med fördel användas utomhus utan att det tar 

skada. Materialet tål både regn och frost, och bleks väldigt lite av solen. Rengör med fuktig 

trasa och milt disk- eller allrengöringsmedel. Eftertorka gärna med torr trasa. Svårare fläckar 

kan behandlas med de flesta rengöringsmedel, men undvik medel som har en slipande effekt. 

Testa medlet på en liten yta först så att det inte leder till några missfärgningar. Placera aldrig 

varma föremål direkt på materialet utan använd alltid underlägg för glas och glasföremål då de 

kan bli brännheta vid stark sol 

Nonwood / Gaumo 

Gaumo består av återvunnen polystyren som präglats för att få ett vackert träliknande 

utseende. Materialet kräver minimalt med underhåll. Tvätta möbeln regelbundet med ett milt 

rengöringsmedel så att smuts och orenheter inte får fäste. Rengör med en fuktig trasa och milt 

diskmedel eller såpvatten. Lämna inte kvar glas- eller glasföremål på ytan då mycket höga 

temperaturer kan uppstå vid kontakt med solljus. Använd underlägg för varma grytor eller 

liknande. Detsamma gäller för glas och porslin för att undvika fläckar. 

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 
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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 undvika eventuella små repor som kan uppkomma av vissa porslinstallrikar och 

serveringsfat med oglaserade undersidor. 

 

Furu 

När ytan på furumöbler har blivit matt och vatten som kommer i kontakt med ytan inte pärlar 

sig längre är det dags att behandla möblerna. Rengör först möbeln grundligt med trärengöring 

– läs skötselrådet eller fråga oss gärna vilken rengöring som passar bäst för just din möbel. När 

möbeln har fått torka i minst ett dygn kan träet behandlas med träolja.  

Lackat trä 

Trä är ett levande material som upptar och avger fukt vilket kan ge upphov till sprickbildning i 

träets yta. Möbelns hållfasthet och funktion försämras inte av ytsprickor. Lasyren på möbler 

som hålls under bar himmel kommer successivt att brytas ned av fukt, väta och solsken. 

Hårdast utsatta är horisontella ytor som bordsskivor och armstöd. 

Efter en eller flera säsonger – beroende på väder, vind och hur väl du tar hand om dina möbler 

– kan det krävas att möbeln målas om. Slipa då ytan lätt med ett fint sandpapper för att 

rengöra från smuts innan du målar. Nya lasyrer för utomhusbruk finns att köpa hos en 

färghandel, eventuellt byggvaruhus. Skydda dina möbler från fukt och regn så gott det går 

genom att placera dem skyddat under tak, eller täck över med ett möbelskydd när de inte 

används. 

Akacia – Hardwood 

För att den här typen av trä ska behålla sin vackra yta bör den behandlas med olja. I början 

behöver träet mättas med oljan, det gör man genom att applicera olja fler gånger direkt efter 

varandra. Vid varje inoljning så ska träet absorbera så mycket olja som möjligt (se instruktioner 

på oljan) och sedan ska överflödig olja torkas bort. Möblerna bör behandlas med olja flera 

gånger varje år - extra viktigt är det att behandla möblerna på våren innan dom tas ut för 

säsongen. 

Målad/ laserad akacia 

Målad akacia rengörs med en mjuk trasa och ett milt diskmedel. Eftertorka gärna ytan efter 

rengöring. Möbeln bör skyddas mot regn, gärna med ett välventilerat möbelskydd. Se till att 

torka möbeln direkt om den blivit blöt av t.ex. regn. Om det skulle uppstå en skada i lacken kan 

ytan slipas lätt med ett fint sandpapper för att ta bort smuts och ojämnheter innan det skadade 

området målas. Provmåla alltid ett litet område för att kontrollera att färgen har rätt kulör. 
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Naturrotting  

Rotting är ett naturmaterial och därför kan dess utseende och nyans variera. Rotting är lika 

vackert som lättskött - så länge det sköts på rätt sätt. Ett handfast råd är att förvara 

rottingmöbler i en torr miljö, exempelvis på en inglasad uteplats eller balkong. Dessa möbler 

mår allra bäst när de hålls rena, och de torkas enkelt av med en lätt fuktad trasa och mild såpa 

vid behov. Allt för stora temperaturväxlingar kan vara skadliga för rotting, och bör således 

undvikas. Därmed lämpar sig rottingmöbler allra bäst för inomhusbruk. Rotting kan med fördel 

fuktas med jämna mellanrum för att undvika att den spricker. Se till att inte belasta 

rottingmöbler för hårt eller tungt. Se över var rottingmöbeln står placerad i hemmet - rotting 

bör inte stå för nära värmekällor eller i direkt solljus. 

Ta hand om dynor och textil 

Glöm inte att ta hand om utemöblernas dynor och textil. Fläckar på tyg bör behandlas 

omgående för att undvika att tyget drar åt sig fläckarna. Hudfetter, matrester och solljus är 

tygets tre värsta fiender som gör att mörka fläckar och skörhet kan uppstå. Rengör tyget 

regelbundet genom att dammsuga försiktigt med ett mjukt munstycke. Ta bort vattenlösliga 

fläckar med ljummet vatten och en mjuk trasa. Feta fläckar kan kräva textilrengöringsmedel. 

Var noga med att alltid badda bort fläcken och undvik att gnugga. Ett enkelt sätt att förlänga 

dynornas livslängd och undvika fläckar och slitage är att täcka över med möbelskydd, i en 

dynlåda eller förvara inomhus. Se till att dynorna/tyget är torrt innan det förvaras för att 

undvika mögelangrepp. 

 

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. 

 


