
Oavsett vilket material dina utemöbler är tillverkade av sliter sol, vind, regn 
och luftföroreningar på dem. Här kan du läsa mer om hur du skyddar och 
underhåller dina möbler för bästa hållbarhet. Följ våra skötselråd för att 
hålla din möbel fräsch och få glädje av den under lång tid.

Konstrotting
• Konstrotting är generellt ett tåligt material, men eftersom det är tillverkat av plast kan 

det bli skörare vid kalla temperaturer och färgen kan mattas av med tiden. 

• Rengör din konstrottingmöbel med en mild tvållösning vid daglig användning.  Även vid 
kraftigare smutsangrepp är ett skonsamt rengöringsmedel att föredra. Skölj bort rengö-
ringsmedlet med rikligt med vatten

• Rengör inte din konstrottingmöbel med högtryckstvätt. Det höga vattentrycket kan 
skada materialet.

• Undvik om möjligt att placera dina möbler i direkt solljus under långa perioder då det 
kan förkorta dess livslängd.

• Vi rekommenderar att du använder ett skyddsöverdrag till din möbel för att för att skyd-
da den från sol, väta och smuts. Se separat information.

• Vinterförvara din konstrottingmöbel i ett torrt, svalt och frostfritt utrymme. Var noga 
med att möbeln är torr innan den ställs undan för säsongen. 

Lackerade aluminium- och stålmaterial
• Möbler tillverkade i aluminiumram är lätta och rostfria. Små skönhetsfel i lackeringen kan 

förekomma och är helt normalt.

• En möbel med pulverlackerade ramar bör rengöras regelbundet med mild tvållösning 
och därefter skölja med rikligt med vatten. Särskild i havsnära miljöer där saltet kan 
orsaka bubblor eller flagor i lacken.

• Vinterörvara din möbel i ett torrt, svalt och frostfritt utrymme. Var noga med att möbeln 
är torr innan den ställs undan för säsongen.

Sköteselråd 
utemöbler
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Nonwood & Polywood
• Nonwood och Polywood är ett plast- och kompositmaterial som 

utseendemässigt ska efterlikna trä. Det är tåliga material som kräver 
mindre underhåll. Nonwood är känsligt för höga temperaturer och för 
fukt- och vätskeansamlingar.

• Rengör din Nonwood- och Polywoodmöbel med en mild tvållösning i ljummet 
vatten eller med några droppar diskmedel. En mjuk borste kan användas för grundligare 
rengöring, men använd inte en svamp med slipande effekt.  Använd aldrig rengörings-
medel som är frätande eller har en slipande effekt.

• Rengör inte möbeln med högtryckstvätt. Det höga vattentrycket kan skada materialet. 

• Utsätt inte möbelns yta för temperaturer över 80 °C. Placera möbeln på tryggt avstånd 
från grillar och andra värmekällor. Använd underlägg för varma kärl, koppar och glas för 
att undvika fläckar. Glasföremål som lämnas i solljus kan ge upphov till brännglasglasef-
fekt med mycket höga tempereraturer som kan skada möbeln.

• Torka upp utspilld vätska och mat direkt, annars kan fläckar uppstå.

• Lämna inte föremål på skivan som kan stänga inne fukt, t.ex. krukor och vaser, då dessa 
kan efter lämna fläckar.

• Vi rekommenderar att du använder ett skyddsöverdrag till din möbel för att för att skyd-
da den från sol, väta och smuts. Se separat information.

• Vinterförvara din möbel i torrt, svalt och frostfritt utrymme. Var noga med att möbeln är 
torr innan den ställs undan för säsongen. 
 

Teak
Alla trämöbler kräver underhåll för att de ska hålla och sköter man dem väl så förlänger man 
dess livslängd. Små ytsprickor är helt naturligt för materialet och påverkar inte möbelns 
kvalitet eller hållbarhet. Teak innehåller naturligt mycket olja och behöver därför inte be-
handlas mot sprickbildning. Om din teakmöbel inte behandlas bleknar färgen snabbt till en 
naturlig, silvergrå nyans. 

För naturlig silvergrå nyans

• Ingen behandling krävs för att materialet ska åldras och få en naturlig, silvergrå färg.

• Porerna i träet är öppna och får därför lättare fläckar. De flesta fläckar går att ta bort 
genom att slipa med ett fint sandpapper. Slipa alltid träets riktning.

• Rengör möbeln regelbundet med vatten, grönsåpa och borste för att undvika att svart-
mögel, smuts och luftföroreningar får fäste. Blöt ner möbeln ordentligt och låt såpvatt-
net dra en stund innan borstning. Skölj av med rikligt med vatten. Om möbeln kräver 
kraftigare rengöring rekommenderas speciella produkter för teakrengöring.

• Eventuell träresning slipas bort med fint sandpapper i träets riktning. 

För bästa 
hållbarhet – 

använd  
möbelskydd!

2/4



För oljad gyllenbrun färg

• För att behålla träets naturliga färg och struktur ska möbeln  
oljas in omgående med en träolja av god kvalitet innan den tas i bruk.  
Behandlingen gör träet mer motståndskraftigt mot fläckar.

• Var noga med att välja en träolja avsedd för teakträ, avsedd för inomhus- eller utom-
husbruk. Följ noggrant tillverkarens anvisningar vid oljebehandling. Ytorna måste vara 
rengjorda och fria från damm innan applicering. Träet måste vara helt torrt innan olja 
appliceras, annars finns risk att mögel bildas. 

• Upprepa behandlingen vid behov, eller minst 2-4 gånger per säsong, beroende på mö-
belns placering och dess utsatthet för väder och vind.

• OBS! Tänk på att träolja kan vara självantändande. Blöt använda trasor och lägg dem i 
et obrännbart kärl. Lämna in dem tillsammans med de tomma oljeburkarna på återvin-
ningsstation.  

Rengöring och förvaring för teak

• Rengör inte din teakmöbel med högtryckstvätt. Det höga vattentrycket skadar ytan och 
kan göra så att träet flisar sig.

• Svartmögel i form av små svarta prickar beror på luftföroreningar som kommer med 
regn. Dessa kan uppstå oavsett om möbeln är inoljad eller inte. För att minimera upp-
komsten av svartmögel är det viktigt att hålla möbeln ren enligt ovan instruktion.

• Täck inte din teakmöbleln med vattentätt skydd, då kan kondens uppstå som kan leda till 
mögel. 

• Teak är känsligt för fukt och föremål som placeras direkt på ytan utan luftspalt kan med-
föra bestående fläckar.

• Vinterförvara din möbel i ett torrt, svalt och frostfritt utrymme. Var noga med att mö-
beln är torr innan den ställs undan för säsongen. Täck inte över teakmöbleln då kondens 
kan bildas och mögel uppstå. 

Dynor
• Förvara dynor i torr och ventilerad miljö. 

• Ta in dynorna när de inte används, vid regn eller risk för regn för att öka livslängden. Det 
saktar även ner solblekningsprocessen. Skulle de bli våta, se till att de är helt torra innan 
du förvarar dem. 

• Förvara dynorna inomhus vintertid. 

• Följ tvättrådsetiketten på respektive dyna vid rengöring. 

Glasräcke
• Torka av med mjuk trasa och vatten. Fönsterputs kan användas men undvik starka och 

frätande rengöringsmedel. 
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Paviljonger
• Paviljonger måste förankras ordentligt i marken och bör monteras ned under vinter-

säsong. Vid hård vind bör duken tas av för att minska vindfång och risk för skador. Vid 
extrema vindstyrkor kan det vara nödvändigt att även montera ner stommen. 

• Stäng alla dragkedjor när paviljongen inte används för att undvika att vatten samlas i 
veck och att lösa delar blåser sönder.

• Paviljongens duk är UV- behandlad, men blekningsprocessen kan bromsas med UV- 
spray från fackhandeln. Följ tillverkarens instruktioner.  

Parasoll och solskydd
• Alla textilier bleks av solen. Graden av blekning avgörs bland annat av solmängd, väder, 

vind och solskyddets placering. Använd ett parasollskydd när parasollet är nedfällt för 
att minska solblekning och risken att parasollet blir randigt. Det förlänger även dukens 
livslängd. Blekningsprocessen kan bromsas med UV- spray från fackhandeln. 

• Använd alltid en parasollfot som är anpassad för parasollets storlek.

• Ett parasoll bör aldrig lämnas obevakat i uppfällt läge. Vid blåst ska parasollen fällas ner 
för att undvika att det blir skadat eller välter. Fäll ihop parasollet när det inte används. 
Hängparasoller är extra känsliga för vind. 

• Var noga med att fälla upp parasollet i vevens upp-riktning.

• Tvätta parasollet med vatten och mild tvållösning vid behov och inför vinterförvaring. 
Vinterförvara parasollen i torrt, svalt och frostfritt utrymme. Var noga med att parasollen 
är torr innan den ställs undan för säsongen. 

Möbelskydd
• Skydda dina utemöbler mot väder och vind med ett möbelskydd under sommarsäsong-

en. Överdraget förlänger livslängden på utemöbeln och den håller sig fin längre. Använd 
öglor och dragskor som fästs i möblerna gör så att möbelskyddet inte blåser av. 

• Överdraget skyddar mot väta och smuts. Det är vattenavvisande, men inte vattentätt. 
Vattensamlingar som blir liggande en tid kan leda till att vattnet tränger igenom duken. 
Se därför till att lägga upphöjande föremål på möbeln så att regnvatten kan rinna av 
möbelskyddet.

• Möbelskyddet bör inte täcka hela möbeln. Det måste finnas en luftspalt längst ner på ca 
5-10 cm så att luft kan komma in under möbeln.

• Möbeln måste vara helt torr innan möbelskyddet läggs på, för att minska risken att fukt 
stängs in som kan orsaka skador.

• Vinterförvara din möbel i torrt, svalt och frostfritt utrymme. Möbelöverdrag lämpar sig 
oftast inte  för vinterförvaring utomhus.

Känner du dig osäker på hur du ska behandla och förvara dina utemöbler  
är du välkommen att kontakta oss. Besök www.gekas.se för mer info. 4/4


