Vitoljade trämöbler
Trä är ett levande material, och precis som alla naturmaterial ändras träets
utseende med tiden. Alla träslag har sin charm, men vissa egenskaper har de
gemensamt
Mognad
Hur möbeln används och hur mycket den exponeras för ljus är två faktorer som påverkar hur snabbt träet mognar
och ändrar nyans. Därför är det viktigt att hela träytan utsätts för lika mycket ljus. Om föremål ligger på ytan längre
än en vecka så kan det uppstå fält som är ljusare än resten av ytan. Om möbeln har en utdragsskiva kan det därför
vara klokt att dra ut den med jämna mellanrum, så att den får mogna i takt med resten av möbeln. Vissa träslag, till
exempel valnöt, mognar fortare än andra.
Träet kan krympa och svälla beroende på omgivningens temperatur och fuktighet. Det innebär att dörrar, lådor
och tilläggsskivor kan variera i passning. Därför bör du regelbundet justera skruvar och beslag. Den här processen är
naturlig, och oundviklig, när det handlar om träprodukter.

Montering

White oil‐treated wooden furniture
Wood is a living material that changes appearance with time. All type of wood has its charm,
but certain characteristics they have in common.

Maturation
Exposure to light and way of use are factors that influence how quickly the wood matures and change in shade.
Therefore it is important that the entire surface is evenly exposed to light. If an object is placed on the surface more
than a week fields that are brighter than the rest of the surface will occur.
If the furniture has an extension, it can be wise to pull it out on a regular basis. It will then mature in the same rate as
the rest of the furniture.
The wood can shrink and swell depending on the surrounding temperature and humidity. This means that doors,
drawers and additional extensions may vary in the way they fit and therefore you should regularly adjust screws and
fittings. This process is natural and inevitable when it comes to wood products.

Assembly

∙ Vid montering är det mycket viktigt att produkten monteras på en ren och mjuk yta för att undvika skador.
∙ Var försiktig med kanter och hörn, eftersom dessa skadas om de stöts vid montering.
∙ Var rädd om ytan som är känslig mot repor och slag.
∙ Lyft inte möbeln genom att hålla i toppskivan, dörrar eller lådor.

∙ When assembling it is important that the product is assembled on a clean and soft surface to avoid damage.
∙ Be careful with the edges and corners, they can easily be damaged if bumped/nudged during assembly.
∙ Protect the surface as it is sensitive to scratches and bumps.
∙ Lift the product carefully after assembly.

Hantering och underhåll

Handling and Maintenance

∙ Ställ aldrig möbeln på fuktigt underlag.
∙ Vid användning på syntetgolv eller lackerade golv bör möbeln förses med tassar för att undvika repor på golvet.
∙ Möbeln skall användas inomhus, om det inte uttalat rör sig om en utomhusmöbel.
∙ Kontrollera med jämna mellanrum att skruvar och beslag är ordentligt åtdragna.
∙ Placera aldrig färgade ljus eller någon form av tejp på möbeln, för att undvika märken.
∙ Placera inte möbeln nära en värmekälla. Risk för sprickbildning om materialet blir för torrt.
∙ Skydda alltid möbeln mot varma föremål, starka lösningsmedel och fukt.
∙ Starkt färgade vätskor, till exempel ka_e eller vin, skall omedelbart torkas bort.
∙ Nitar i jeans och bälten kan göra repor på möbeln.

∙ Never put the furniture on a wet surface.
∙ Fit the legs of the furniture with soft pads to prevent scratching the floor.
∙ The furniture should be used indoors only, unless stated as outdoor furniture.
∙ Periodically check the screws and fittings so they are properly tightened.
∙ Never place colored candles or any kind of tape on the furniture.
∙ Do not place furniture near a heat source due to risk of cracking if the material gets too dry.
∙ Always protect the furniture against hot items, strong solvents and moisture.
∙ Highly colored liquids such as coffee or wine shall immediately be wiped away if spilled.
∙ Rivets in jeans and belts may cause scratches on the furniture.

Skötselråd

Care instructions
∙ Clean with water or a mild soap solution. Use a well wrung, damp and soft cotton cloth.

∙ Rengör med vatten eller en mild tvållösning. Använd en väl urvriden, fuktad, mjuk bomullstrasa.
∙ Eftertorka alltid med en ren, torr och mjuk bomullstrasa.
∙ Vid svåra fläckar rekommenderar vi att du kontaktar butiken där du köpte möbeln.
∙ Var försiktig när du placerar hårda eller vassa föremål som kan skada ytan på din möbel. Använd underlägg, filttassar
eller tyg som skydd.
∙ Möbler med vitoljebehandlade ytor ska behandlas med vitpigmenterad möbelolja redan innan de används och sedan
regelbundet två till tre gånger per år. Detta gäller särskilt bordsskivan som behöver oljas in för att upprätthålla
motståndskraften mot fläckar och repor. Före inoljning måste möbeln rengöras. Avlägsna smuts och fett med en
trärengöring avsedd för ändamålet.
∙ Olja inte ytor som kommer i direktkontakt med andra material, till exempel textilier eller tapeter.
∙ Ställ inte tillbaka den inoljade möbeln direkt på mattan, eller lägg dukar på bordsskivan, innan möbeln har torkat.
‐ Det är viktigt att du använder en möbelolja som butiken rekommenderat .

∙ Always wipe dry with a clean, dry and soft cotton cloth afterwards.
∙ For stubborn stains we recommend to contact the store where the furniture was purchased for advice.
∙ Be careful with hard or sharp objects that could damage the surface. Use placemats or tablecloth for protection.
∙ Furniture with white oil‐treated surfaces should be treated with white pigmented oil 2‐3 times per year to maintain
the resilience against stains and scratches. Before oiling, the furniture must be cleaned. Remove dirt and grease with a
wood cleaner intended for the purpose.
∙ Carefully wipe off the excess oil to prevent the pigment to penetrate too far into the pores!!
∙ Do not oil the surfaces that will come in direct contact with other materials, such as textiles or wallpaper.
∙ Do not use tablecloths, tablemats or other things on the furniture before it is properly dry to avoid patchy marks.
∙ It is important to use a furniture oil recommended by the store of purchase.

