
             Öljytyt puiset huonekalut 
 
 
Puu on kaunis ja mitä suurimmassa mittakaavassa mitattuna, elävä materiaali. Kuten kaikki luonnon-materiaalit, puu 
myös muuttuu vuosien saatossa. Puun altistuessa valolle, puu kypsyy ja muuttaa sävyään. Myös käytöstä johtuvat 
vaikutukset näkyvät puun pinnassa.  
Muista että altistat huonekalun tasaisesti luonnonvalolle. Huonekalun ollessa uusi, sävy on tasainen. Jos jätät jonkin 
esineen samaan paikkaan pitkäksi aikaa, se voi aiheuttaa että puun sävy kypsyy epätasaisesti. Muista myös että 
pöydän jatkolevy saadakseen saman sävyn tarvitsee valoa vuosien saatossa. Jotkin puulajeista kypsyvät toisia 
nopeammin kuten esim pähkinä.  
Huoneessa oleva kosteus ja lämpö vaikuttaa myös miten puu elää ja muuttuu eri vuodenaikoina.  
Tämän takia esim ovet, laatikot ja jatkolevyt tarvitsevat huolenpitoa. Kasausheloja joudutaan kiristämään ja säätämään 
tämän johdosta. Tämä on normaalia kun kyseessä on puinen huonekalu.  
Eri puulajeissa on kaikissa ominaiset hyvät yksilölliset puolensa, mutta on myös olemassa muutamia ominaisuuksia 
jotka koskevat kaikkia puisia huonekaluja. Kun olet valinnut puisen  
huonekalun, seuraavia asioita Sinun tulee huomioida:  
 
Asennus:  
- Huonekalun asennuksessa on valittava tasainen ja puhdas alusta jotta vältytään naarmuilta ja vahingoilta.  
- Ole huolellinen asennuksen aikana, ettet vahingoita reunoja tai kulmia.  
- Huonekalun pinta on altis naarmuille ja iskuille, ole huolellinen ja varovainen.  
- Älä nosta huonekalua kannesta, ovista tai laatikoista.  
 
Käyttö ja huolenpito  
- Älä koskaan aseta huonekalua kostealle alustalle!  
- Asenna huopatassut jos huonekalu on synteettisellä tai lakatulla lattialla, näin voit välttyä lattian naarmuntumiselta.  
- Huonekalu on käytettävä sisätiloissa jos tämä on tähän tarkoitukseen tehty. Sisätilojen huonekalut ei ole tarkoitettu 
käytettävän ulkotiloissa.  
- Älä pidä värjättyjä kynttilöitä huonekalun päällä. Älä myös asenna teippejä huonekalun pintaan.  
- Ruuvit, pultit ja helat on hyvä tarkistaa jotta nämä ovat tasaisesti kiristettynä.  
- Kun kyseessä on kuumat esineet, vahvat pesuaineet ja kosteus; Suojaa huonekalu aina asianmukaisesti.  
- Voimakkaasti värjätyt nesteet ja aineet, kuten esim: kahvi ja viini, on aina välittömästi poistettava huonekalun 
pinnasta soveltuvalla tavalla.  
- Vaatteissa olevat niitit, vyöt ja erilaiset koristeet voivat narmuttaa huonekalua.  
- Älä siirrä esineitä vetämällä ne huonekalun pinnalla, tämä voi aiheuttaa lakassa naarmuja.  
 
Hoito-ohjeet  
- Puhdista pinta vedellä kevyesti kosteutetulla puuvilla-rievulla. Voit käyttää pesuaineena myös mietoa saippualiuosta.  
- Kuivaa pinta aina kuivalla ja puhtaalla puuvilla-kankaalla.  
- Jos kyseessä on hankalat likatahrat, ole yhteydessä liikkeeseen josta olet huonekalun ostanut ja kysy heiltä 
lisäneuvoja.  
- Ole varovainen kun asetat kovia tai teräviä esineitä huonekalun päälle. Nämä voivat vahingoittaa huonekalusi ilman 
erityistä suojausta. Käytä tällöin huopatassuja, kangasta, korkkialustaa tai muuta alustaksi soveltuvaa.  
 
Öljytyt huonekalut:  
Öljytty huonekalu on syytä öljytä ennen käyttöön ottoa mikäli puupinta tuntuu kuivahkolta. Huonekalu on voinut olla 
jonkin aikaa paketissa ennen kun olet saanut sen kotiisi, puu on saattanut kuivua paketissa varastossa ollessaan. 
Huonekalu on syytä hoitaa ja öljytä säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa tai tarpeen vaatiessa. Sopivaksi öljyksi käy esim 
pellavaöljy tai sisähuonekaluille tarkoitettu väritön puuöljy.  
Ole erityisen tarkka kansien hoidosta, ne ovat suurimman kulumisen ja käytön kohteena. Pidä pinnat hyyin öljytyttyinä 
jolloin pinta on mahdollisimman hyvin suojattuna. Puinen pinta on altis naarmuille joten hyvin hoidettu pinta suojaa 
vähän puuta. Massiivi puu jota ei hoidet ja öljytä altistuu halkeamisriskille.  
Ennen öljyämistä puhdista pinta liasta ja rasvasta. Tähän voit käyttää miedolla pesuaineella kastettua riepua tai 
erityistä puupesuainetta.  
Öljyä pinta ja anna öljyn imeytyä noin 15 minuuttia. Kuivaa sitten pinta esim nukkaamattomalla rievulla. Anna pinnan 
kuivua esim yön yli ennen käyttöön ottoa. Älä aseta kankaita tai paperia juuri öljytylle pinnalle. Seuraa käyttämäsi öljyn 
mukana annettua käyttöohjetta.  
 
Muista  
Vältä öljyämästä sellaisia pintoja jotka ovat suoraan kosketuksessa esim vaatteisiin tai seinäpintoihin kuten esim 
tapetteihin. Älä aseta pöytäliinoja heti pöydän kannen päälle öljyämisen jälkeen, vaan anna pöydän kuivua kunnolla 
muutaman päivän. Ole myös varovainen kun olet öljynnyt huonekaluja ettet laita sitä mattojen päälle ennen kun ovat 
kunnolla kuivuneet.  
Seuraa käyttämäsi öljyn käyttöohjetta. Jos olet epävarma hoidosta, ole yhteydessä huonekaluliikkeeseen josta osti 
huonekalun.  
HUOM! Muista hävittää pellavaöljyiset rätit ja paperit itsesyttymisvaaran takia. Hävitä ne esim laittamalla ne 
ilmatiiviiseen muovispussiin ja vie saman tien ulkona olevaan jäteastiaan!  
Tärkeää on seurata myymälän antamia käyttöohjeita.  
Toivotamme hyviä hetkiä huonekalusi parissa.  
 

                             Oiled wooden furniture 
Oiled wooden furniture  
Wood is a beautiful and an extremely living material. All natural materials change 
appearance as time goes on. Factors as light and use affect how fast the wood ages and 
changes colour.  
Do not forget to let the whole surface get the same amount of light. If something lies 
more than a week on the same place lighter stains could arise. Nor should you forget to 
take out the extension now and then and let it age together with the rest of the furniture. 
Some sort of wood, as for instance walnut, age faster than others. Temperature and 
humidity affect how the wood shrinks and expands so doors, drawers and extensions can 
vary in their fit-up. You therefore have to adjust screws and fittings regularly. By wooden 
furniture this is necessary. Different sorts of wood have their charm and special qualities 
but they also have something in common. Whatever piece of furniture you chose you 
have to consider the following:  
 
Assembly  
During assembly, it is very important to assemble the furniture on a clean and soft 
surface to avoid damages.  
Be careful with edges and corners which can be damaged during the assembly process.  
The surface is susceptible to scratches and dents. Be careful.  
Don’t lift your furniture in the top slide, doors or drawers.  
 
Handling and maintenance  
Never place your furniture on a damp surface.  
On synthetic and lacquered floors coasters or protection of some kind should be attached 
to the furniture in order to prevent scratches on the floor.  
Do not use your furniture outdoors if it is not designed for it.  
Screws and fittings should be regularly monitored and adjusted so that they are properly 
tightened.  
Never place coloured candles or any kind of tape on the furniture.  
Always protect your furniture against heated elements, strong dissolvent and humidity.  
Dark coloured liquids such as coffee and wine should immediately be wiped off.  
Rivets in jeans and belts could produce scratches.  
Never put your furniture close to a radiator or other source of radiation.  
 
Maintenance advice  
By cleaning use a hard wringed, moistened, soft rag of cotton with just water or a mild 
soapy solution.  
Always wipe afterwards and use a clean, dry and soft piece of cotton rag.  
For deep stains contact the shop where you bought your furniture.  
Be careful with hard and sharp elements which can damage the surface of your furniture, 
use covers or protection of some kind.  
 
Oiled surfaces  
Oiled surfaces must be maintained with furniture oil before using and then regularly 2-3 
times a year, especially the tabletop to keep its resistance against stains and scratches. 
At first the surface must be cleaned from dirt and grease. A detergent for cleaning of 
wood should be used.  
 
Do not forget  
Do not maintain with oil on surfaces, which are in direct contact with materials as textiles 
or wallpaper, because of the risk for stains and neither put any tablecloths on the 
tabletop or place your furniture directly on the carpet before it is dry.  
Information about oiling in is listed on its packing. It is important to use the oil 
recommended in the shop. 
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