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Skötselråd möbler 

På BAUHAUS har vi möbler som håller en hög kvalité och som kräver mer eller mindre underhåll. Underhållet av din möbel beror främst 

på vilket material möbeln är tillverkad av. På BAUHAUS har vi därför sammanställt en lista med tips över hur du underhåller de olika 

material som finns, allt för att din möbel ska hålla sig fräsch över flera säsonger! 

Konstrotting/Polywood 

Konstrotting och Polywood är plastmaterial som kräver extremt lite underhåll. Polywood är en träimitation medan konstrotting är en 

rottingimitation – Vid underhåll av dessa material rekommenderar vi dig att:  

 Rengörs med fuktig trasa och/eventuellt plastrengöring eller milt diskmedel, använd inte högtryckstvätt.

 Möblerna blir sköra i kyla och bör förvaras inomhus under årets kalla perioder. Glöm inte att köpa ett möbelöverdrag till dina 

konstrottingmöbler.

 Vid vinterförvaring så se till att få upp din möbelgrupp 5-10 cm från marken för att spara på materialet som möbeln är tillverkad 

av. Kyla och fukt kan annars påverka möbeln negativt.

 Placera aldrig varma föremål direkt på materialet då det kan bli brännmärken. Se alltid till att använda dig av eventuellt 

medföljande glasskiva till bordet.

 Står konstrottingmöbeln ute i starkt solljus så kan den med fördel skyddas med hjälp av ett möbelöverdrag, både för att skydda 

mot UV-ljus och smuts på dynorna.

 För att få upp konstrottingens lyster kan du köpa en ”conditioner” som återfettar konstrottingen.

Aluminium 

Aluminium är hållbart, starkt och snyggt och ger dig en underhålls- och rostfri yta. Vid underhåll av aluminiummöbler 

rekommenderar vi dig att: 

 Rengör möbeln med en fuktig trasa och/eventuellt plastrengöring eller milt diskmedel, använd inte högtryckstvätt.

 Möblerna blir sköra i kyla och bör förvaras inomhus under årets kalla perioder. Glöm inte att köpa ett möbelöverdrag till dina 

konstrottingmöbler.

 Vid vinterförvaring så se till att få upp din möbelgrupp 5-10 cm från marken för att spara på materialet som möbeln är tillverkad 

av. Kyla och fukt kan annars påverka möbeln negativt.

 Placera aldrig varma föremål direkt på materialet då det kan bli brännmärken. Se alltid till att använda dig av eventuellt 

medföljande glasskiva till bordet.

 När möblerna inte används bör de förvaras torrt och väl ventilerat. De får inte förvaras upp och ner.

Trä 

Trä är ett levande material och kräver lite omsorg för att det skulle sig fräscht över flera säsonger. För att underhålla dina trämöbler 

rekommenderar vi dig att: 

 Olja in trämöbeln och trädetaljer med t.ex. en trasa, detta ska du göra när trämöbeln är nyinköpt och sedan fortsätta med minst 

en gång per säsong så att träet inte blir torrt.

 Förvara din möbel under ett möbelskydd när den inte används

 Vid vinterförvaring så se till att få upp din möbelgrupp 5-10 cm från marken för att spara på materialet som möbeln är tillverkad 

av. Kyla och fukt kan annars påverka möbeln negativt.

 Placera aldrig varma föremål direkt på materialet då det kan bli brännmärken. Se alltid till att använda dig av eventuellt 

medföljande glasskiva till bordet.

Utomhustyger 
Smuts och fläckar är till stor del oundvikligt på dynor som används utomhus så lämna därför inte dina dynor ute i regnet och täck 
över dem eller ta in dem när de inte används. 

 Ta bort lös smuts och skräp så att tyget inte riskerar att bli missfärgat. Om du spiller, torka upp och rengör så snart det inträffar.

 Rengör med en mjuk trasa och en mild rengöring.

 De flesta Sensum tyger är inte avtagbara så vi rekommenderar att dessa behålls på vid rengöring.




