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Møbel vedlikeholdstips
Hos BAUHAUS har vi møbler som holder høy kvalitet og som krever mer eller mindre vedlikehold. 
Vedlikeholdet av møblene dine avhenger hovedsakelig av materialet møblene er laget av. På BAUHAUS har 
vi derfor satt sammen en liste med tips om hvordan du vedlikeholder de ulike materialene som finnes, alt 
for at møbelet ditt skal holde seg frisk over flere sesonger!

Kunstrotting/Polywood
Kunstrotting og Polywood er plastmaterialer som krever ekstremt lite vedlikehold. Polywood er en 
treimitasjon mens kunstrotting er en rottingimitasjon - Når du vedlikeholder disse materialene, anbefaler vi 
at det:

 Rengjøres med en fuktig klut og/eller plastrensemiddel eller mildt rengjøringsmiddel, ikke bruk
høytrykksspyler.

 Møblene blir skjøre i kulde og bør oppbevares innendørs i de kalde periodene av året. Ikke glem å
bruk møbeltrekk til dine kunstrottingmøbler.

 Når du skal lagre møbler over vinteren, bør du få møbelgruppen 5-10 cm opp fra bakken for å spare
på materialet som møbelet er laget av. Kulde og fuktighet kan ellers påvirke møbelet negativt.

 Plasser aldri varme gjenstander direkte på materialet da det kan føre til brannskader. Pass alltid på å
bruke medfølgende glassplate til bordet.

 Dersom kunstrottingmøblene står ute i sterkt sollys, kan de med fordel beskyttes ved hjelp av et
møbeltrekk, både for å beskytte mot UV-lys og smuss på putene.

 For å få kunstrottingens glans tilbake, kan du kjøpe en "conditioner" som tilfører kunstrottingen
fuktighet.

Aluminium
Aluminium er holdbart, sterkt og stilfullt, og gir deg en vedlikeholds- og rustfri overflate. Når du 
vedlikeholder aluminiumsmøbler, anbefaler vi at du:

 Rengjør møblene med en fuktig klut og/eller plastrensemiddel eller mildt rengjøringsmiddel, ikke bruk
høytrykkspyler.

 Møblene blir skjøre i kulde og bør oppbevares innendørs i de kalde periodene av året. Ikke glem å
bruk møbeltrekk for dine kunstrottingmøbler.

 Når du oppbevarer møblene om vinteren, bør du få møbelgruppen 5-10 cm over bakken for å spare
på materialet som møblene er laget av. Kulde og fuktighet kan ellers påvirke møblene negativt.

 Plasser aldri varme gjenstander direkte på materialet da det kan forårsake brannmerker. Pass alltid på
å bruke den medfølgende glassplaten til bordet.

Tre
Tre er et levende materiale som krever litt pleie for å holde seg friskt over flere sesonger. For å 
vedlikeholde tremøblene dine, anbefaler vi at du:

 Olje inn tremøblene og tredetaljene med en klut. Dette bør du gjøre når møblene er nylig kjøpt, og
deretter fortsette minst en gang per sesong slik at treet ikke blir tørt.

 Oppbevar møblene dine under et møbeltrekkl når de ikke er i bruk.
 Når du oppbevarer møblene om vinteren, bør du få møbelgruppen 5-10 cm over bakken for å spare

på materialet som møblene er laget av. Kulde og fuktighet kan ellers påvirke møblene negativt.
 Plasser aldri varme gjenstander direkte på materialet da det kan forårsake brannmerker. Pass alltid på

å bruke den medfølgende glassplaten til bordet.




