
Laserade möbler

Möbler som inte utsätts för fukt och väta, utan brukas och förvaras under tak, kräver 

inte den noggranna hantering eller vinterförvaring som möbler under bar himmel gör.

För att behålla möbeln i gott skick så krävs följande:

* Möbeln ska regelbundet tvättas och torkas av. Använd ett milt rengöringsmedel 

(diskmedel eller såpa).

* Vår vattenbaserade olja påföres möbeln minst en gång per säsong. Innan möbeln 

stryks med den vattenbaserade träoljan måste möbeln tvättas och torkas av. Använd ett 

milt rengöringsmedel.

Möbler som står under bar himmel i ur och skur kräver lite extra av dig. 

För att behålla möbeln i gott skick så krävs följande:

* Möbeln stryks med vår vattenbaserade olja redan som ny.

* Då möbeln inte brukas, använd möbelskydd eller placera möbeln under tak.

* Stryk möbelns horisontella ytor med vår vattenbaserade träolja varannan månad eller 

vid behov. När ytan på din möbel blivit lite matt och vatten inte längre pärlar sig på 

ytan är det dags att behandla möblerna. Tvätta och torka av möbeln grundligt och låt 

möbeln torka innan ny behandling av olja.

* Då möbeln inte används, luta möbeln på ett sådan sätt så att regnvatten lätt rinner av.

Vinterförvaring

Skydda dina möbler från fukt och regn så gott det går. När du inte använder möbeln, 

ställ den gärna under tak eller täck över med ett möbelskydd. 

Vinterförvaringen bör ske skyddat, svalt och inte för torrt. Det går även att vinterförvara 

möbeln ute. Tänk då på att skydda möbeln väl med exempelvis ett möbelskydd. Snö och 

regn ska inte komma i kontakt med möbeln och det måste finnas en distans mellan 

möbelskydd och möbel.

Vi rekommenderar att vinterförvaringen sker på en sval plats. Se till så att möblerna är 

torra när de ställs undan, och var noga med att luften kan strömma fritt mellan 

möbelskydd och möbeln. Förvara möblerna skyddat från väder och vind, i ett torrt, svalt 

och välventilerat utrymme.



Stained furniture

Furniture that is not exposed to moisture and wet, but is used and stored under a roof, 

does not require the careful handling or winter storage that furniture in the open air 

does.

To keep the furniture in good condition, the following is required:

* The furniture is regularly washed and dried. Use a mild detergent (detergent or soap).

* Our water-based oil is applied to the furniture at least once a season. Before pasting 

the furniture with the water-based wood oil, the furniture must be washed and dried. Use 

a mild detergent.

Furniture that stands in the open air requires a little extra from you. 

To keep the furniture in good condition, the following is required:

* The furniture is oiled with our water-based oil already as new.

* When the furniture is not in use, use furniture protection or place the furniture under a 

roof.

* Use our water-based oil on the horizontal surfaces of the furniture every two months or 

if necessary. When the surface of your furniture has become a little dull and water no 

longer pearls on the surface, it is time to treat the furniture. Wash and dry the furniture 

thoroughly and allow the furniture to dry before re-treating the oil.

* When the furniture is not in use, tilt the furniture in such a way that rainwater drains off 

easily.

Winter storage

Protect your furniture from moisture and rain as much as possible. When you are not 

using the furniture, feel free to place it under a roof or cover it with a furniture cover.

Winter storage should be protected, cool and not too dry. It is also possible to store the 

furniture outside for the winter. Then remember to protect the furniture well with, for 

example, a furniture protection. Snow and rain must not come into contact with the 

furniture and there must be a distance between furniture protection and furniture.

We recommend that winter storage takes place in a cool place. Make sure that the 

furniture is dry when stored, and then make sure that the air can flow freely between the 

furniture cover and the furniture. Store the furniture protected from the weather and 

wind, in a dry, cool and well-ventilated space.


