
Trämöbler

Normal rengöring och underhåll – alla ytbehandlingar
Trä är ett levande naturmaterial och bör därför alltid rengöras så skonsamt som möjligt. 
Regelbunden rengöring med en fuktig trasa garanterar att möblerna alltid ser fina ut och patineras 
vackert. Med undantag för bordsskivor behöver möbler inte efterbehandlas. Använd aldrig starka 
rengöringsmedel vid möbelrengöringen.

Trä och dagsljus
Träets färg mognar när möbeln exponeras för dagsljus. Den största färgförändringen sker oftast när 
möbeln är ny. Vaser, dukar, prydnader och filtar kan ge mörka områden på träytan om de placeras 
på samma plats under en längre period. Därför bör de större träytorna inte täckas över under de 
första månaderna då möblerna används. Undvik märken från prydnader och att möblerna torkar ut 
genom att inte placera möbler av massivt trä i direkt solljus.

Trä och vatten
Möbler av massivt trä tål inte vatten eller andra vätskor i stora mängder. Om vätska spills på 
möbeln ska den torkas upp omedelbart för att undvika skador och missfärgning av träet. Större 
vattenmängder kan orsaka sprickor i träet och leda till att möblerna slår sig. Mindre fläckar eller 
vattenspill bör också avlägsnas omedelbart eftersom de kan lämna märken på ytan som är svåra 
att ta bort senare.

Trä och fukt
Luftfuktigheten har stor inverkan på möbler av massivt trä. Trä andas och anpassar sig naturligt 
till miljön det befinner sig i. Möbler av massivt trä ska inte placeras i ett rum där luftfuktigheten 
varierar kraftigt eftersom sådana stora variationer kan orsaka sprickor i träet och leda till att 
fogarna lossar.

Möbler av massivt trä ska inte placeras nära värmekällor som radiatorer och kaminer. De ska inte 
heller förvaras i rum som inte är uppvärmda.

Trä och utseende
Trä är ett naturmaterial och därför finns det inte två bitar som ser likadana ut. Mindre kvistar, 
markerad ådring och färgvariationer är en del av träets naturliga utseende. Delarna i möbeln väljs 
ut och monteras efter färgnyans och struktur så att möbeln ser vacker och enhetlig ut. Det kan 
finnas variationer i färgnyanser och struktur mellan olika möbler.
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