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Træmøbler

Almindelig rengøring og vedligeholdelse af træmøbler – alle overfladebehandlinger
Træ er et levende og naturligt materiale og bør derfor altid rengøres så skånsomt som muligt. 
Regelmæssig rengøring med en fugtig klud sikrer, at møblet altid fremstår flot og patinerer smukt. 
Alle møbeltyper, med undtagelse af bordplader, skal som udgangspunkt ikke genbehandles. 
Anvend aldrig skrappe rengøringsmidler til rengøring af træmøbler.

Træ og dagslys
Træets farve modnes i takt med, at møblet udsættes for dagslys. Den største ændring i farven 
sker oftest i begyndelsen af møblets levetid. Vaser, dækkeservietter, pyntegenstande eller plaider 
kan efterlade skygger på træets overflade, hvis de er placeret samme sted i længere tid. Det er 
derfor en god idé at lade større træoverflader stå udækket de første par måneder efter, at møblet 
et taget i brug. For at undgå aftegninger fra pyntegenstande og udtørring af møblet bør møbler af 
massivt træ ikke placeres i direkte sollys. 

Træ og vand
Møbler af massivt træ tåler ikke vand eller andre væsker i større mængder. Hvis der spildes på 
møblet, bør væsken straks tørres op for at undgå skader og misfarvning på træet. Større mængder 
af vand kan forårsage revnedannelser i træet og skævvridning af møblet. Mindre pletter eller 
vandskjolder bør ligeledes fjernes straks, da disse kan efterlade aftegninger i overfladen, som 
efterfølgende vil være vanskelige at fjerne. 

Træ og luftfugtighed
Luftfugtigheden har stor indflydelse på møbler lavet af massivt træ. Træet ånder og arbejder og 
tilpasser sig helt naturligt de omgivelser, det befinder sig i. Møbler af massivt træ bør ikke placeres 
i rum, hvor luftfugtigheden er meget svingende, da større udsving i luftfugtigheden kan medføre 
revnedannelser i træet og medvirke til, at samlingerne bliver løse.  
Møbler af massivt træ bør ikke placeres tæt på varmeafgivende kilder som radiatorer og 
brændeovne eller opbevares i uopvarmede rum.  

Træ og udseende
Træ er et naturmateriale, og derfor vil ikke to stykker være ens. Mindre knaster, markante 
åretegninger og farvevariationer er en del af træets naturlige udseende. Delene i det enkelte 
møbel sammensættes altid efter farvenuance og struktur, så møblet fremstår smukt og fuldendt. 
Der kan forekomme variationer i farvenuance og struktur fra møbel til møbel. 
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