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Skötselråd utemöbler 

När den efterlängtade våren tittar fram och vi börjar spendera mer tid ute är det dags 
plocka fram utemöblerna och förbereda för härliga stunder med nära och kära på 
uteplatsen. För att du ska kunna njuta av dina möbler så länge som möjligt är det viktigt att 
ta hand om dem på rätt sätt.

Olika material kräver olika typ av underhåll. Nedan har vi samlat allt du kan tänkas 
behöva veta för att hålla utemöblerna fina säsong efter säsong. Ta för vana att se över 
och rengöra möblerna när du ställer in dem för vinterförvaring samt torka av dem när du 
plockar fram dem för att underlätta underhållet. Om du är osäker på vilket material dina 
utemöbler är tillverkade i hänvisar vi till din orderbekräftelse eller ditt kvitto, eller kontakta 
vår kundsupport. 

Generella skötselråd 
• Förvara möblerna under ett möbelskydd när de inte används för att förlänga livstiden. 

Detta skyddar bland annat mot yttre föroreningar som regn, pollen och annan smuts. 

• Se till att möbelskyddet tillåter luft att cirkulera så att det inte bildas kondens då detta 
kan leda till mögel.

• Om möblerna utsätts för regn bör de stå i lutat läge för att vattnet enkelt ska kunna 
rinna av.

• Det är bra att ta för vana att dra åt skruvarna på dina möbler några gånger per 
säsong. Gör du det när du ställer in möblerna för vinterförvaring och sedan när du tar 
fram dem för säsongen igen kommer de hålla längre.

• Plocka alltid bort dina dynor och kuddar när de inte används. Förvara dem torrt. Vi 
rekommenderar att investera i en dynbox som rymmer och skyddar dina dynor. På så 
sätt undviker du att dynorna bleks av solen och missfärgas av regn eller pollen. 
 
 
 

Stort lycka till med dina nya utemöbler, vi hoppas du kommer ha glädje av dem länge! 
Har du fler funderingar kring utemöbler eller frågor om underhåll ber vi dig kontakta vår 
kundsupport.
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Konstrotting
Konstrottingmöbler är ett utmärkt val för utomhusbruk. Få material är lika väl anpassade 
för vårt skandinaviska klimat med ständiga väderomslag. Det är väderbeständigt och 
behåller färgen år efter år även om det utsätts för direkt solsken. Materialet är i princip 
underhållsfritt och förvarar du möblerna på rätt sätt när de inte används kommer du kunna 
njuta av dina konstrottingmöbler länge. 

• För att smuts, pollen och andra partiklar inte ska fastnar rekommenderar vi att du 
regelbundet rengör med vatten och mild såpa eller diskmedel. 

• Använd inte högtryckstvätt för att skölja av dina möbler i konstrotting, detta kan skada 
ytan.  

• Undvik att placera heta föremål direkt på materialet då höga temperaturer kan få det 
att smälta.
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Lackerad aluminium och rostfritt
Aluminium och rostfria material används ofta för att skapa nätta, lätta och smidiga möbler 
som enkelt kan flyttas in och ut efter säsong. I många fall används det till armar eller ben 
i kombination med trä eller textilene så var uppmärksam på om din möbel består av flera 
olika material.  

• För att hålla sig snygga och för att smuts och annat damm inte ska sätta sig på 
möblerna rekommenderar vi att regelbundet rengöra möblerna med vatten och milt 
diskmedel.  

• Du behöver inte vara rädd för att använda för mycket vatten men undvik att använda 
högtryckstvätt då trycket kan skada den pulverlackerade ytan.  

• Om du bor nära havet och dina möbler utsätts för havsvindar bör de torkas av ofta. 
Saltet från havet kan med vindens kraft tära på ytan och skapa små bubblor eller 
flagning.  

• Skulle en skada uppstå på den pulverlackerade ytan bör du laga detta omgående för 
att undvika att rost bildas. Har du funderingar över vilken produkt eller färg som ska 
användas hänvisar vi till din närmaste färghandel. 
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Aintwood / Nonwood (konstträ)
Aintwood, nonwood eller konstträ - kärt barn har många namn. Det är ett träliknande 
plast- och kompositmaterial som lämpar sig fantastiskt bra för utemöbler då det är 
vädertåligt och avvisar både fukt och mögel. Aintwood är relativt underhållsfritt och 
förvarar du möblerna under ett möbelskydd när de inte används kommer du kunna njuta 
av dem länge. 

• Materialet är något känsligt mot för höga temperaturer. Undvik därför att placera heta 
föremål direkt på ytan genom att använda glas- och grytunderlägg.  

• Smältskador kan även uppstå om glasföremål lämnas i direkt solljus och därmed 
reflekterar ner i materialet. 

• För att hålla undan smuts rengör du bäst med fuktig trasa, såpa och vatten. 

• Undvik grövre svampar eller borstar då detta kan repa ytan. 

• Skulle du spilla, torka av direkt då det annars kan lämna märken. 

• Vinterförvara dina möbler i aintwood torrt, svalt och frostfritt för att de ska vara redo 
att plocka fram igen när sommaren närmar sig.

6



  Textilene (syntetiskt tyg)
Textilene är ett slitstarkt och vattenresistent material. Det motstår mögel, vardagligt slitage 
och smuts på ett bra sätt. Materialet är tillverkat av PVC-behandlat polyester och klarar likt 
konstrotting att stå ute även i direkt solljus utan att blekas. 

• Materialet är i princip underhållsfritt men ibland kan yttre faktorer ställa till det. Skulle 
möblerna utsättas för pollen, jord eller annan smuts är den mest effektiva rengöringen 
att borsta bort med en mjuk borste. Om smutsen sitter hårt använd såpa och rikligt med 
vatten. 

• Undvik att rengöra med högtryckstvätt då trycket kan skada materialet.  

• Ta för vana att regelbundet, ca en gång i månaden under säsong, torka av möblerna 
med fuktig trasa så blir underhållet enklare. 
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Teak 
Teak är ett starkt och tåligt träslag som med rätt skötsel och underhåll håller länge. Hur 
ofta och på vilket sätt du behandlar dina teakmöbler beror på yttre väderförhållanden 
och önskat utseende. 

• Teak innehåller naturligt mycket olja vilket innebär att det inte behöver behandlas lika 
ofta som andra träslag. Små ytsprickor är däremot vanligt och kan enkelt åtgärdas 
genom att slipas ner med sandpapper. 

• Vill du behålla den fina gyllenbruna färgen på det färska träet behöver du då och då 
behandla det med olja. Se till att du rengör och torkar av din möbel ordentligt innan 
du oljar in den för att undvika att smuts och damm fastnar i oljan. Skrubba rent med 
vatten och såpa och låt möbeln torka ett dygn. Detta för att mögel inte ska uppstå 
under oljan. Sandpappra vid behov ner flisor i träets fiberriktning och stryk sedan på 
olja med pensel. Upprepa behandlingen 2-4 gånger om året. 

• Väljer man att inte behandla en möbel i teak med olja övergår den efter en tid till en 
vacker silvergrå färg. Även om du inte behandlar möblerna med olja är det bra att 
med jämna mellanrum rengöra dem med ljummet vatten och såpa för att undvika att 
svartmögel bildas. 

• Under vintersäsongen vill dina teakmöbler stå torrt, svalt och frostfritt.  
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Akacia
Akacia är ett prisvärt material som länge använts för utemöbler.Materialet är både vackert 
och mycket motståndskraftigt mot förruttnelse. Akaciamöbler kan vara behandlade på 
olika sätt. Ofta är de oljade för att behålla utseendet på det vackra träet eller målade i 
önskad färg. Detta innebär olika typer av skötsel. 

Oljad akacia

Akacia är ett ganska fettsnålt träslag i sin natur och kräver därför att det behandlas 
med träolja för att behålla sin fina finish och mjuka känsla. En bra tumregel är att 
oljebehandla inför varje ny säsong samt några gånger under säsongens gång. 

• Nya akaciamöbler behöver mättas med olja. Detta innebär att flera lager av rikligt 
med olja appliceras så att träet kan suga åt sig så mycket av oljan som möjligt. Först 
när oljan inte längre absorberas upp är träet mättat. Då kan överflödig olja torkas 
bort med en trasa.  

• Hur ofta dina möbler behöver oljas in beror på hur skyddade de är mot väder och 
vind. När ytan blivit matt och vatten inte längre pärlar sig på ytan vet du att det är 
dags för en ny behandling. Skrubba rent i träets fiberriktning med såpa och ljummet 
vatten, låt torka minst ett dygn. Vid behov sandpappra ytan för att få den mjuk och 
slät igen och behandla sedan med träolja. 

• Under vintersäsongen vill dina möbler i akacia stå torrt, svalt och frostfritt. 
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Målad akacia

Målad akacia är aningen känsligare än om materialet är grundligt oljebehandlat. Men 
det finns många bra råd för att dina målade akaciamöbler ska hålla länge.  

• Har du spillt något eller har möblerna blivit utsatta för regn? Ta för vana att torka av 
till de blir torra för att fukten inte ska gå in i träet vilket kan orsaka sprickor. 

• Rengör möblerna regelbundet med en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel, 
eftertorka gärna. 

• Om en målad möbel får stå ute under en längre period kan lasyren brytas ner av 
väder och vind vilket gör att sprickor kan uppstå i färgen. Slipa då ner färgen kring 
det drabbade området med ett fint sandpapper så att ingen lös färg finns kvar. 
Rengör sedan från smuts och måla över. Provmåla gärna först på ett dolt område för 
att kontrollera att du har rätt kulör. Fråga gärna en färghandel om råd om du känner 
dig osäker.  

• Under vintersäsongen vill dina akaciamöbler stå torrt, svalt och frostfritt. 
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Furu
Furu är det material som genom historien använts mest vid tillverkning av utemöbler, en 
riktig klassiker. Ett lättarbetat material som likt de flesta träslag behöver någon form av 
underhåll och behandling för att utöka livslängden. 

Oljad furu 

Furu är är ett ganska fettsnålt träslag i sin natur och kräver därför att de behandlas 
med träolja för att behålla sin fina finish och mjuka känsla. En bra tumregel är att 
oljebehandla inför varje ny säsong samt några gånger under säsongens gång.  

• Nya möbler i furu behöver mättas med olja. Detta innebär att flera lager av rikligt 
med olja appliceras så att träet kan suga åt sig så mycket av oljan som möjligt. Först 
när oljan inte längre absorberas upp är träet mättat. Då kan överflödig olja torkas 
bort med en trasa.  

• Hur ofta dina möbler behöver oljas in beror på hur skyddade de är mot väder och 
vind. När ytan blivit matt och vatten inte längre pärlar sig på ytan vet du att det är 
dags för en ny behandling. Skrubba rent i träets fiberriktning med såpa och ljummet 
vatten, låt torka minst ett dygn. Vid behov sandpappra ytan för att få den mjuk och 
slät igen och behandla sedan med träolja. 

• Under vintersäsongen vill dina furumöbler stå torrt, svalt och frostfritt. 
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Målad furu

Målade furumöbler är aningen känsligare än om materialet är grundligt oljebehandlat. 
Men det finns många bra råd för att dina målade möbler ska hålla länge.  

• Har du spillt något eller har möblerna blivit utsatta för regn? Ta för vana att torka av 
till de blir torra för att fukten inte ska gå in i träet vilket kan orsaka sprickor. 

• Rengör möblerna regelbundet med en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel, 
eftertorka gärna. 

• Om en målad möbel får stå ute under en längre period kan lasyren brytas ner av 
väder och vind vilket gör att sprickor kan uppstå i färgen. Slipa då ner färgen kring 
det drabbade området med ett fint sandpapper så att ingen lös färg finns kvar. 
Rengör sedan från smuts och måla över. Provmåla gärna först på ett dolt område för 
att kontrollera att du har rätt kulör. Fråga gärna en färghandel om råd om du känner 
dig osäker.   

• Under vintersäsongen vill dina furumöbler stå torrt, svalt och frostfritt. 
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Bambu
Utemöbler i bambu ger din uteplats en exotisk känsla som påminner om stekheta dagar 
och varma sommarkvällar på en vit strand. Materialet är känsligt för väder och vind och 
håller längre om du tar hand om dem på rätt sätt. 

• Bambumöbler mår bäst av att stå under tak och ska helst inte stå i direkt solljus.  

• Möbler av bambu som står ute kan tappa den ljusa härliga färgen och bli gråa. Vill du 
behålla den ursprungliga färgen finns olja eller transparent träförsegling anpassad för 
bambu.

• Torka av möblerna med lätt fuktad trasa och låt de torka helt innan du ställer undan 
dem för säsongen för att undvika att mögel bildas. 

• Vinterförvara möblerna torrt och i en stabil temperatur då de inte gillar för stora 
temperaturförändringar.
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Fibercement
Både bordsskivor och stolsitsar kan vara tillverkade i fibercement. Materialet är 
en blandning av kraftfull cement och fiber från trä och är både vattentåligt och 
mögelresistent. Det är därför i stort sett underhållsfritt och håller bra över tid.

• Använd i största möjliga mån underlägg till både varma föremål som kan missfärga 
ytan samt kalla föremål där kondens kan bildas och skapa färgskiftningar.  

• Torka bort spill av olika slag som kan lämna fläckar så fort som möjligt med ljummet 
vatten och milt diskmedel.  

• Skulle ytan skadas eller repas bör du inte försöka slipa ner på egen hand, all 
reparation rekommenderar vi utförs av professionella hantverkare. 

• Utsätt inte ytan för alltför tung vikt. 

• Vinterförvara dina möbler med fibercement torrt, svalt och frostfritt. 
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Solskydd (parasoll/pergola/paviljong)
Med ett solskydd på din uteplats skapas en nödvändig skugga som svalkar när solens 
strålar är som starkast. Oavsett om du har ett parasoll, en pergola eller en paviljong 
medföljer ett tyg som gärna får lite extra uppmärksamhet för utökad livslängd så att du 
kan njuta av svalare stunder i skuggan längre.  

• Rengör tyget på ditt parasoll, din pergola eller paviljong genom att fälla ner eller 
montera av tyget och torka av med en mjuk och fuktig trasa. Skulle grövre fläckar inte 
försvinna addera såpa och skrubba rent med en tvättsvamp. 

• De flesta tyger till solskydd är UV-behandlade vilket till viss del skyddar mot 
solblekning. Däremot rekommenderar vi att ett parasollskydd används när parasollet 
inte är nedfällt för att undvika att solen bleker tyger randigt. 

• Se till att parasollet är torrt innan du sätter på parasollskydd för att undvika mögel. 

• När parasollet inte används ska det vara nedfällt för att skydda mot vind, se också till 
att ha en ordentligt tung fot till ditt parasoll. Använder du inte parasollskydd bör ett 
band fästas runt duken när det är nedfällt så att det inte flyger upp.  

• En paviljong eller pergola bör fästas ordentligt i marken för att inte riskera att vältas 
omkull av kraftiga vindar. 

• Samtliga solskydd bör förvaras inomhus där det är torrt under vintern. Väljer du 
däremot att låta ställningen till din paviljong eller pergola stå ute måste duken 
monteras ner och förvaras inomhus.
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Dynor
Dynor och kuddar är pricken över i:et och gör din utemiljö till en mysig plats att umgås på. 
En stol, bänk, hammock eller soffa blir mycket bekvämare med ett par dynor. Däremot hör 
smuts och fläckar tyvärr till vanligheterna, olyckor händer. 

• En del dynor tål tvättmaskin, en del inte. Är du osäker på vad dina klarar så kontakta 
vår kundsupport så hjälper de dig att hitta rätt.  

• Om inte, rengör försiktigt med vatten och mild såpa och låt torka ordentligt innan de 
läggs undan. 

• Lägg inte ner blöta dynor i dynboxen, se till att de är riktigt torra för att mögel inte ska 
bildas. 
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