Skötselanvisningar fanerade möbler
Trä är ett fantastiskt material, vi har det runt omkring oss i naturen!
Vi gör det stora flertalet av våra möbler i trä eller faner. Det man skall tänka på är att som alla
naturliga material så ändrar även träet sitt utseende i takt med att tiden går.
Faktorer som ljus och användning påverkar hur snabbt träet mognar och ändrar nyans.
Tänk på att låta hela träytan utsättas för lika mycket ljus. Om du låter något bli liggande på
bordsskivan längre än en vecka kan det lätt uppstå ljusare märken! Vissa träslag, till exempel ek,
björk, bok, ask 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 gångjärn,skruvar och beslag.
De olika träslagen har alla sin charm, och sina speciella egenskaper. Men det finns några
gemensamma nämnare för alla träslag.
Vilken trämöbel du än väljer bör du tänka på följande:
-Fukt är träets värsta fiende. Därför måste blöta fläckar, även vanligt vatten, torkas upp så fort
som möjligt. Din trämöbel rengör du lättast med fuktig trasa och tvållösning. Torka efter
med torr trasa!!! Om inte så kan sprickor och/eller förändringar uppstå i träet som inte går
att reparera!
Värme kan skada träet. Tänk på att alltid skydda ytan mot varma föremål som t ex kastruller,
varma kaffe- eller tekoppar och värmeljus. Om Inte så kan märken uppstå som inte går att
reparera!!
Placera aldrig en trämöbel nära ett element eller annan värmekälla.
Träet kan då torka med sprickor som följd. .Möbler för inomhusbruk bör aldrig användas
utomhus, eftersom temperaturväxlingarna kan skada träet.
En trämöbel som sköts på rätt sätt skänker liv och glädje på kontoret eller i hemmet under många
år framåt!
Ha ovan nämnda i åtanke så kommer Ni kunna njuta av Er Horreds möbel under många år.
Med vänlig hälsning
Per-Ola Johansson

