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Bordsskivor i fanér

Stommen i en fanérad bordsskiva är en träfiberskiva på vilken ett tunt lager fanér har limmats 
på bägge sidor. Den här konstruktionen innebär att fanérade bordsskivor inte påverkas av 
förändringar i luftfuktigheten på samma sätt som bordsskivor i massivt trä. Fanérets tjocklek 
varierar beroende på vilket träslag det handlar om, men är normalt ca 0,5 mm. Fanérremsorna på 
ett bord kommer alltid från samma träd, vilket ger bordet ett harmoniskt och enhetligt utseende.

Normal rengöring och underhåll – oljade bordsskivor med fanér
Daglig rengöring: torka av med en mjuk trasa som fuktats i varmt vatten. Undvik användning av 
rengöringsmedel eller kemikalier.

Behandling med olja
Fanérade bordsskivor kan behandlas på nytt på samma sätt som bordsskivor i massivt trä. Vi 
rekommenderar att du oljar in din bordsskiva regelbundet, beroende på var den är placerad 
och hur den används. Eftersom fanéret är relativt tunt måste man vara väldigt försiktig när man 
använder slipande svampar och sandpapper.

Normal rengöring och underhåll – lackerade bordsskivor med fanér
Regelbunden rengöring görs med en mjuk trasa som har fuktats i varmt vatten och sedan vridits ur 
ordentligt. Undvik användning av rengöringsmedel eller kemikalier.
Lackerade ytor kan inte behandlas på nytt eller repareras på samma sätt som oljebehandlade 
ytor. Om större repor eller jack skulle uppstå på ytan rekommenderar vi att skadan åtgärdas av en 
professionell möbelsnickare.

Tänk på detta
Trots att fanéret på ett bord tas från samma träd kan det förekomma färgvariationer i den enskilda 
fanérpanelen. Mindre kvistar, markerad ådring och färgvariationer är en del av träets naturliga 
utseende.

Eftersom dagsljuset gör att färgen på träet mognar är det viktigt att försöka undvika att permanent 
placera olika föremål på bordsskivan, till exempel fat, vaser eller ljusstakar som kan orsaka 
oönskade färgskillnader under mognadsprocessen och som kan vara svåra att jämna ut.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel, stålull eller polish på fanérade möbler. 

Placera inte heta eller fuktiga föremål direkt på bordsskivan.
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