
Obehandlade 
trämöbler 

Träets naturliga mönster 
syns. 

Extremt känsligt mot 
väta. Kräver någon form 
av behandling. 

Allt grånat eller rötan-_✔

gripet trä bör slipas ner 
innan du börjar behandla. 

Vill du behålla träets _✔

naturliga färg, välj olje-
impregnering – helst en 
vattenburen, miljövänlig 
träolja. 

Vill du måla dina möb-_✔

ler, använd gärna föns-
terfärg som har extra lång 
hållbarhet. 

 

Skötsel

Tryckimpregnerade 
möbler 

Har lång hållbarhet ge-
nom att virket står emot 
insekts- och rötangrepp. 

Kasserat tryckimpregne-
rat virke ska behandlas 
som farligt avfall. 

Nya möbler stryks med _✔

träolja, gärna med mögel-
skydd. Upprepa inoljning-
en varje år. 

Se till att virket är NTR-_✔

märkt, alltså godkänt av 
Nordiska Träskyddsrådet. 
Då vet du att medlet är 
godkänt ur miljö- och ef-
fektivitetssynpunkt och att 
tryckimpregneringsproces-
sen är rätt utförd. 

Lackade och 
målade möbler 

Slitstarkt. Lacken skyddar 
mot väta och smuts.
 

Om lacken spricker, kan 
väta tränga ner och måste 
åtgärdas. 

Är färgen eller lacken _✔

fräsch räcker det att tvät-
ta möblerna med jämna 
mellanrum. Behövs om-
målning är det viktigt att 
ytan är ren och torr och 
att du skrapar bort even-
tuella färgfl agor. 

Teakmöbler 

Extremt tåligt med hög 
motståndskraft mot väta. 

 
Ska du köpa nytt? Tänk 
på miljön och välj FSC- 
märkt, odlad teak. 
 

Olja in en gång om året _✔

för att behålla teakfärgen. 
Gör inget alls och du får 
en vacker silvergrå möbel.

 

Plastmöbler 

Kräver minimal skötsel. 
Lätta att fl ytta. Kan behål-
la sin blanka yta många år. 

Plast av dålig kvalitet 
kan spricka och mattas 
i färgen.
 

Tvätta möbeln ofta med _✔

milt rengöringsmedel, 
gärna med högtryckstvätt. 
Undvik scotchbrite och 
stålull som repar ytan. 

En matt yta kan poleras _✔

upp med vanligt bil- eller 
båtvax. Tänk på att sitsen 
kan bli hal efter vaxning. 

Stål- och 
gjutjärnsmöbler 

Lång livslängd. Gjutjärns-
soffor kan man hitta på 
blocket för ett bra pris. 

Risk för rost, men rostan-
grepp på gjutjärn blir säl-
lan allvarliga. Tunga.
 

Tvätta rent 1–2 gånger _✔

per år, men undvik starka 
lösningsmedel. Kan ren-
göras med högtryckstvätt.  
Gjutjärnsmöbler som 
börjat rosta borstas med 
stålborste, skrapas och 
målas sedan med rost-
skyddsfärg.
 

Aluminium- 
möbler 

Lättskötta, i princip 
underhållsfria. Lätta att 
fl ytta. 

Det kan bildas ärg, en 
grönaktig skorpa. Ärg kan 
tvättas bort. Får lätt repor. 

Tvätta med rengö-_✔

ringsmedel två gånger 
per år med mjuk trasa 
så att ytan inte repas. 
Högtryckstvätt går bra. 
Möbler av aluminium kan 
poleras med slipmedel 
och sedan lackas. 

Konstrotting-
möbler 

Lättskött, naturtroget, tål 
att stå ute i ur och skur. 

Kvaliteten och tjockleken 
på plasttrådarna är vik-
tiga. Svåra att laga. 

Rengöring med mild _✔

tvållösning och avspol-
ning. 

Det är viktigt att _✔

konstrotting fl ätas runt en 
stomme av aluminiumrör 
så att möbeln verkligen 
tål att stå ute. 

Betongmöbler 

Möbler i betong är tåliga. 

Ger både ett både robust 
och modernt intryck. 
Kallt och hårt material. 

Betong som står ute _✔

ska kunna stå emot väder 
och vind. Det absolut 
enklaste sättet att be-
handla betong är med 
ren såpa. Såpan får inte 
innehålla några andra 
rengörande ämnen än 
just såpa. 
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