
Skötselråd 
 

 
 

Alla våra bord är lackade. I stort sett alla skivor lackeras med miljövänlig UV-lack som läggs 

i flera skikt. Ytorna blir tåliga och kräver normalt inte mer än dammtorkning och rengöring 

med trasa fuktad med vanligt vatten.  

Lackerade ytor (framförallt vita) kan däremot vara känsliga för olika färgämnen livsmedel, 

läskedrycker, kaffe mm. Det är därför viktigt att du är noga med att torka upp det som spills. 

Trä är ett vackert, naturligt och i allra högsta grad levande material. Som alla naturmaterial 

ändras träets utseende med tidens gång. Faktorer som ljus och användning påverkar hur 

snabbt träet mognar och ändrar nyans. Tänk på att låta hela träskivan utsättas för lika mycket 

ljus. Om du låter något bli liggande på bordsskivan för länge kan det uppstå ljusare märken. 

Glöm inte heller att fälla upp klaffar och/eller flytta ut småbord i ljuset då och då så att de får 

mogna ikapp med bordsytan!  

Vissa träslag, t.ex. körsbär och valnöt, mognar fortare än andra. Temperatur och luftfuktighet 

inverkar också på hur träet beter sig; om det sväller, krymper etc. Därför bör du regelbundet 

justera skruvar och beslag. Oavsett vilket bord och träslag du valt bör du tänka på följande:  

Hantering och underhåll:    

 Ställ aldrig bordet på fuktigt underlag  

 Skruvar och beslag bör med jämna mellanrum kontrolleras så att dessa är ordentligt 

åtdragna.  

 Placera aldrig ljus eller någon form av tejp direkt på bordsskivan.  

 Skydda alltid bordet mot varma föremål, starka lösningsmedel och vatten.  

 Starkt färgade vätskor t.ex. kaffe och vin skall omedelbart torkas bort.  

Montering: 

 Vid montering är det mycket viktigt att bordet monteras på en ren och mjuk yta. Lägg 

t.ex. aldrig bordsskivan direkt på golvet.  

 Kontakta din lokala återförsäljare om du är osäker på hur bordet ska monteras. 

Skötselråd: 

 Rengör med väl urvriden fuktad mjuk bomullstrasa innehållande enbart vatten eller 

mild tvållösning. Eftertorka med mjuk bomullstrasa.   

 Vid svåra fläckar kontakta din lokala återförsäljare.  

 Tänk på vad du placerar på bordsskivan. Använd underlägg, filttassar eller 

tygmaterial mellan föremål och bordsskiva om så krävs.  

 UV-lacken innebär att bordet är skötselfritt. Du ska alltså inte underhålla det med olja 

eller möbelpolish.  


