
TIPS OCH TRICKS

Skötsel och underhåll 
av våra möbler



Smuts och damm som blir liggande på tyget är med och bryter 
ned textilfibrerna och bidrar starkt till att förkorta tygets 
livslängd. Regelbunden dammsugning (varje vecka) med mjuk 
borste hämmar nedbrytningen och är helt nödvändig för att 
tyget ska uppnå lång livslängd. 

Viktiga underhållsfaktorer är: 
• Grundlig rengöring
• Fläckborttagning
• Kontroll av färgäkthet
• Försiktighetsåtgärder för möbeltextiler

Möbeltextilier

↑ Förläng textilens livslängd med 
regelbundet underhåll
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GRUNDLIG RENGÖRING
Börja rengöra möbeltyget så snart du ser att dammsugning och 
vanlig dammtorkning inte längre är tillräckligt. Till den grundliga
rengöringen rekommenderas rengöringsskum. Kontakta möbelns
återförsäljare för vägledning. Hur ofta detta bör göras beror på 
användningen av möbeln, men de delar av möbeln som kommer 
i kontakt med kroppen bör rengöras minst en gång var tredje 
månad.

FLÄCKBORTTAGNING
När olyckan är framme är det viktigt att få bort spillet/fläcken 
så snabbt som möjligt. En ny fläck är lättare att ta bort än en 
gammal. Om du får en fläck som du är osäker på hur du ska ta 
bort, bör du kontakta möbelns återförsäljare. För borttagning av
fläckar bör du undvika vanliga hushållsrengöringsmedel efter-
som många av dem är för kraftiga för textilen och ALLA andra 
produkter som innehåller lösningsmedel eller olja eftersom de 
kan förstöra tygerna. 

KONTROLL AV FÄRGÄKTHET
Vid grundlig rengöring och fläckborttagning ska du alltid kon-
trollera att tygets färgämnen tål det rengöringsmedel du ska 
använda. Gör ett test på en plats på möbeln som inte syns. Låt 
det torka och kontrollera resultatet.

Naturfibrer: Textiler som är gjorda av naturfibrer som bomull, 
lin och ull, eller av konstfibern viskos, är mycket behagliga ef-
tersom de andas och suger upp svett. Dessa textiler är hydrofila 
– drar och suger till sig vatten och allt som innehåller vatten. 
Textilerna är även oleofila – absorberar olja och fett, t.ex. fett-
syrorna från svett.
 
Syntetfibrer: Textiler som är gjorda av syntetfibrer som poly-
ester, polyamid och akryl har enastående mekanisk motstånd-
skraft. Dessa textiler är hydrofoba – avvisar vatten och andra 
vätskor. Fläckar från spill av vätskor och vattenbaserade
produkter sugs inte upp av fibrerna, och dessa fläckar är därmed 
lättare att ta bort. Fibrerna är emellertid oleofila – drar till sig 
olja och fett.
 
Blandningsfibrer: Textiler gjorda av blandningsfibrer – olika 
kombinationer av naturliga, konstgjorda och syntetiska fibrer 
– är mycket motståndskraftiga mot fläckar och har utmärkt 
komfort.
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MÖBELTEXTILER
Ljusäkthet: Många möbler förstörs i onödan av påverkan från 
solljus. Kom ihåg att all ljuspåverkan kommer att försvaga 
fibrerna och färgämnena i textilen. Även om möbeltextilen är 
testad och godkänd för ljusäkthet bör möbeln placeras så att 
direkt solljus och skarpa reflexer undviks. Persienner eller markiser 
rekommenderas, men var samtidigt uppmärksam på att inte alla 
textiler i markiser eller gardiner stoppar skadliga UV-strålar.

Det är att viktigt att tänka på att solen skiner in i rummet även 
när vi inte själva är närvarande! Särskilt den ”låga” solen på våra 
breddgrader når långt in i rummet – hela dagen. Om du ska 
vara borta länge bör möblerna täckas över. Fråga din möbel-
återförsäljare hur du bäst kan skydda dina möbler så att de inte 
försämras onödigt av solljus.

Hur man undviker skador på möbeltextiler: Kläder med 
extremt grova sömmar eller vassa detaljer som nitar eller bälten 
med metallbeslag ökar slitaget och kan dra ut trådar. Jeans-
plagg, särskilt nya, och kläder vars färg inte blivit urtvättad kan
färga av sig. Föremål eller verktyg i bakfickor kan skada möbel-
textilen.

Möbeltextilers livslängd: Bristande skötsel och underhåll 
minskar tygets livslängd. Om möbeln används extremt mycket 
varje dag, rekommenderas överdrag och armstödsskydd (detta 
kan beställas till de flesta möbler).

Husdjur: Husdjur och stoppade möbler hör inte ihop. Hår, klor 
och dregel sliter hårt på tyget. Fyrbenta familjemedlemmar bör 
vara i sin korg, inte på möblerna.
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Trä behöver skötsel, omtanke och underhåll om det ska behålla 
sin särprägel och karaktär.

Särskilt obehandlat trä är känsligt och bör därför rengöras och 
behandlas regelbundet. Möbler i massivt trä rekommenderas 
inte stå i direkt solljus, nära värmekällor eller i rum där klimatet 
varierar mycket. Detta beror på att det kan uppstå spänningar 
i limmade förbindelser och i skivor som kan leda till att dessa 
spricker.

TRÄ OCH YTOR

↑ Trä är ett levande material som kräver
vanligt underhåll.
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV OLIKA YTOR
Obehandlat trä: Tvättas med vatten med tvål. På fläckar som 
inte går bort med tvålvatten används en skurborste. Skrubba 
alltid i träets längdriktning. Skölj bort all tvål och torka väl. Lägg 
inte på duk eller sätt föremål på bordet förrän ytan är helt torr.

Lackerade och målade träytor: Har en stark, slät och vanligtvis 
vattenavvisande yta vid normal användning och rengöring. 
Rengörs med en lätt fuktad trasa. Lösningsmedel bör inte 
användas.

Vaxade träytor: Hårdvax kan närmast jämföras med lackerade 
ytor, medan de mjuka vaxerna kan jämföras med oljade ytor i 
kvalitet. Ytan är lättskött men inte särskilt motståndskraftig.
Rengörs försiktigt med en lite fuktad trasa och bör behandlas 
enligt beskrivningarna från tillverkare och leverantör.

Oljade trämöbler: Har en lite fetare yta som är mer mottaglig 
för smuts och vätskor än andra behandlade ytor. Därför måste 
man tvätta och behandla dessa ofta. Rengörs försiktigt och
bör behandlas med möbeloljor som tillverkare och möbel-
handlare rekommenderar. Lägg inte på duk eller sätt föremål 
på bordet förrän ytan är helt torr. 

PULVERLACKERADE YTOR (STÅL, MDF ETC.)
Ytan kan utformas något olika, efter kundens önskemål. Pulver-
lackerade ytor kan betecknas som motståndskraftiga mot slitage. 
Rengöringen utförs med en lätt fuktad trasa. Fläckborttagning 
görs med allrengöringsmedel och i vissa fall lacknafta.

Stålytor: Som huvudregel används en mjuk trasa för daglig 
rengöring. För att skydda ytan och förenkla rengöringen kan 
man applicera ett tunt lager vax med tillsatt silikon.

Plastytor: Plaster har olika egenskaper beroende på vilka 
användningsområden de ska ha. Rengöringen görs bäst med 
en trasa fuktad i ljummet vatten med små mängder syntetiskt 
rengöringsmedel. Vid fläckborttagning används kraftigare 
dosering av rengöringsmedel (se även leverantörens/
tillverkarens vägledning). 

Möbler med monteringsbeslag: Inomhusklimatet varierar med 
årstiderna. Det är torrast inne på senvintern när vi eldar och 
fuktigast på hösten. Trävirket är hygroskopiskt – drar till sig och 
avger fuktighet beroende på klimatet och krymper och sväller i 
takt med ändringar av klimatet. Detta gör att möbler som har satts 
ihop med monteringsbeslag kan sitta lite löst i torra perioder. Gå 
därför igenom monteringsbeslagen och dra åt dem vid behov.
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Leverantörens råd om användning, skötsel och underhåll av 
lädermöbler bör alltid följas, eftersom det är den enskilda 
återförsäljaren, möbeltillverkaren och leverantören av själva 
lädret som kan garantera vad den enskilda produkten tål och 
kräver.

Möbelläder

↑ Möbelläder är en naturprodukt med sina 
egna egenskaper och individuella nyanser. 
Läder är lätt att underhålla och kommer att 
hålla sig vackert i flera år.
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LÄDER – EN NATURPRODUKT
Möbelläder är gjort av hudar från storboskap. Naturligtvis 
kan det förekomma ärr, insektsbett, färgvariationer m.m. Hur 
mycket av dessa naturliga märken som visar sig på möbellädret 
beror på diverse faktorer, bl.a. vilken behandling ytan på lädret
får. Möbelläder ändrar ofta utseende efter en längre tids an-
vändning. Denna form av patina bör den som köper lädermöbler 
uppskatta.

DE OLIKA MÖBELLÄDRENS KVALITET/TYP
Läder som används till möbler i dag är vanligtvis från storboskap 
– ko, oxe eller buffel. Största delen är från ko eftersom tillgången 
på sådant läder är relativt stabil och eftersom storleken och 
egenskaperna gör kohuden väl lämpad. Det är många steg i 
processen från att djuret slaktas tills lädret är på möbeln. 
För garverierna som levererar möbellädret är det viktigt att veta 
vad kunden (möbeltillverkaren) bl.a. vill ha för kvalitet och yt-
behandling. Priserna varierar mycket, beroende på kvalitetsklass
eller sortering och önskade egenskaper.

Anilinläder: Anilinfärgat läder sorteras ut tidigt i processen och 
sådant läder har nästan inte blivit bearbetat efter garvningen. 
Narven är naturlig, och insektsbett och märken efter sår syns på 
denna typ av läder. Ibland får anilinläder ett tunt färgpigment
eller skikt över grundfärgen. Dessa läder är mycket mjuka och 

behagliga, har bevarat förmågan att andas och anses vara den 
”bästa” kvaliteten. Anilinläder utgör bara en liten del av den 
totala produktionen i ett garveri och priset är mycket högt. 
Färgurvalet bestäms i regel inte av möbeltillverkarna, utan de får 
välja utifrån det urval som garveriet kan erbjuda.

Semianilinläder: Semianilinläder är lite mer bearbetat än 
anilinfärgat läder och är ett mellanting mellan anilinläder och 
korrigerat läder. Här används lite mer färg, och möbeltillverkarna 
kan i högre grad bestämma färgerna. Ofta är dessa läder även 
konstgjort narvsatta.

Korrigerat läder: Korrigerat läder är det billigaste och mest be-
arbetade. Här kan möbeltillverkarna beställa just den färgnyans 
som de önskar, från helt svart till vitt. På grund av ytbehandlingen 
har sådant läder inte samma andningsegenskaper som anilinläder.
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MÖBELLÄDER
• Särskilt armstöd och nackstöd är utsatt för fett och svett som
 kan leda till mörka fläckar och med tiden bryta ned möbellädret.
• Kemikalier från till exempel hårgelé och handkrämer kan ge   
 liknande skador.
• Allt damm och smuts från exempelvis kläder skadar möblerna  
 om det inte tas bort.
• Husdjur hör absolut inte hemma på möblerna!
• Solljus orsakar blekning och torkar ut möbellädret. Påverkan   
 från andra värmekällor leder också till risk för uttorkning och  
 färgändring på t.ex. ljust läder (undvik att placera en dator   
 med varmt datorbatteri direkt på möbelläder).
• Användning av överdrag, pläd och soffkuddar är en god hjälp  
 för att förebygga skador.

ALLMÄNT OM UNDERHÅLL AV MÖBELLÄDER
Det är viktigt att följa leverantörens råd om användning, skötsel 
och underhåll av lädermöbler, och det är viktigt att känna till 
kvaliteten på det aktuella möbellädret. Underhållsanvisningar 
fästa på möbeln bör alltid följas – de flesta möbeltillverkare
skickar egen produktinformation med varje möblemang.

FLÄCKBORTTAGNING OCH RENGÖRING AV 
MÖBELLÄDER
• Vattenlösliga fläckar bör tvättas bort snarast med en ren, vit,  
 mjuk trasa eller svamp väl urvriden i ljummet vatten 
 (helst kokt vatten).
• Vanlig rengöring och borttagning av damm bör ske ofta genom
  dammsugning med mjuk borste och dammtorkning med en   
 ren, vit, fuktig bomullstrasa.
• Använd inte kemikalier på möbelläder. Vid behov av fläck-
 borttagning, rengöring m.m. tar du kontakt med möbel-
 handlaren som kan ge vägledning i den aktuella situationen.
• Lädermöbler trivs bäst om de skyddas mot solljus, uttorkning  
 och värmekällor.

• Hovedrengjøring
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KONTOR, NORGE
Helland Møbler AS, Strandgata 25, NO-6265 Stordal, Norge
+47 70 27 90 00 | helland@helland.no | www.helland.no

KONTOR, SVERIGE
Helland Møbler AS, Polstjärnevägen 2, SE-743 40 Storvreta
+46 (0) 70 19 000 81 | johan@helland.se | www.helland.se
Showroom Stockholm: Tobaksspinnargatan 8, 117 36 Stockholm
+46 72 218 55 30
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