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Vedlikeholdsråd hagemøbler 

Når den etterlengde våren titter frem og vi begynner å bruke mer tid ute er det på 
tide å plukke frem hagemøblene og forberede for herlige stunder med nære og 
kjære på uteplassen. For at du skal kunne nyte møblene dine så lenge som mulig er 
det viktig å ta vare på de, på rett måte.

Forskjellige materialer krever ulike typer av vedlikehold. Under har vi samlet alt 
du kan tenke deg å måtte vite for å holde hagemøbler fine sesong etter sesong. 
Gjør det til en vane å inspisere og rengjøre møblene når du setter det opp for 
vinteroppbevaring og tørk det av når du henter det for å lette vedlikeholdet. Om 
du er usikker på hvilket materiale hagemøblene dine er laget av, henviser vi til din 
ordrebekreftelse eller kvitteringen din, eller kontakt vår kundeservice. 

Generelle vedlikeholdsråd  

• Oppbevar møblene under et møbeltrekk når de ikke brukes for å forlenge 
levetiden. Dette beskytter blant annet mot ytre forurensninger som regn, pollen 
og annet søl. 

• Pass på at møbeltrekket lar luften sirkulere slik at det ikke dannes kondens da 
dette kan føre til mugg.

• Om møblene utsettes for regn bør de stå i en skrå posisjon for at vannet enkelt 
skal kunne renne av.

• Det er lurt å få for vane å stramme skruene på møblene noen ganger per 
sesong. Gjør dette når du setter opp møblene for vinterlagring og så når du tar 
dem ut for sesongen igjen, vil de vare lenger. 

• Fjern alltid putene når de ikke er i bruk. Oppbevar dem tørt. Vi anbefaler å 
investere i en putekasse som holder og beskytter putene dine. På denne måten 
unngår du at putene blekner av solen og misfarges av regn eller pollen. 
 
 
 

Lykke til med dine nye hagemøbler, vi håper du vil ha glede av dem lenge! Har du 
flere tanker om hagemøbler eller spørsmål om vedlikehold, ta kontakt med vår 
kundeservice.
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Kunstrotting 
Kunstrottingmøbler er et perfekt valg til utendørsbruk. Få materialer er like godt 
tilpasset for vårt skandinaviske klima med konstante værforandringer. Det er 
værbestandig og beholder fargen år etter år, også om det utsettes for direkte 
solskinn. Materialet er i prinsipp vedlikeholdsfritt og oppbevarer du møblene på 
rett måte når de ikke er i bruk kommer du til å kunne nyte kunstrottingmøblene dine 
lenger. 

• For at smuss, pollen og andre partikler ikke skal feste seg anbefaler vi at du 
rengjør regelmessig med vann og mild såpe eller vaskemiddel. 

• Ikke bruk høytrykksspyling for å skylle møblene dine i kunstrotting, dette kan 
skade overflaten.  

• Unngå å plassere varme gjenstander direkte på materialet da høye 
temperaturer kan føre til at det smelter.
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Lakkert aluminium og rustfritt stål
Aluminium og rustfritt materiale brukes ofte for å skape enkle og lette møbler som 
enkelt kan flyttes inn og ut etter sesong. I mange fall brukes det til armer eller ben 
i kombinasjon med tre eller tekstilene så vær oppmerksom på om møbelet ditt 
består av flere ulike materialer. 

• For å holde seg fine og for at smuss og annet støv ikke skal sette seg på 
møblene, anbefaler vi at du regelmessig rengjør møblene med vann og mildt 
vaskemiddel.  

• Du trenger ikke være redd for å bruke for mye vann, men unngå å bruke 
høytrykksspyling da trykket kan skade den pulverlakkerte overflaten.  

• Hvis du bor nær sjøen og møblene dine er utsatt for havbris, bør de tørkes av 
ofte. Saltet fra havet kan med vindens kraft tære på overflaten og skape små 
bobler eller flassing.  

• Skulle det oppstå skader på den pulverlakkerte overflaten, bør du reparere den 
umiddelbart for å unngå rustdannelse. Har du noen tanker om hvilket produkt 
eller farge du skal bruke, henviser vi til din nærmeste malerbutikk.  
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Aintwood / Nonwood (kunsttre)
Aintwood, nonwood eller kunsttre - kjært barn har mange navn. Det er et 
trelignende plast- og komposittmateriale som egner seg fantastisk godt til 
hagemøbler da det er værbestandig og avviser både fukt og mugg. Aintwood er 
relativt vedlikeholdsfrie og oppbevarer du møblene under et møbeltrekk når de 
ikke er i bruk, vil du kunne ha glede av dem i lang tid. 

• Materialet er litt følsomt for for høye temperaturer. Unngå derfor å plassere 
varme gjenstander direkte på overflaten ved å bruke glass og grytekluter.  

• Smelteskader kan også oppstå dersom glassgjenstander blir stående i direkte 
sollys og dermed reflekteres ned i materialet. 

• For å holde unna smuss rengjør du best med en fuktig klut, såpe og vann.  

• Unngå grøvere svamper eller børster da dette kan ripe opp overflaten. 

• Skulle du søle, tørk av med en gang eller så kan det oppstå merker. 

• Vinteroppbevar aintwood-møblene dine tørt, kjølig og frostfritt slik at de er klare 
til å tas opp igjen når sommeren nærmer seg.
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  Tekstilene (syntetisk stoff)
Tekstilene er et slitesterkt og vannbestandig materiale. Den motstår mugg, 
hverdagsslitasje og smuss på en god måte. Materialet er laget av PVC-behandlet 
polyester og kan i likhet med kunstrotting stå ute selv i direkte sollys uten å falme. 

• Materialet er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt, men noen ganger kan ytre 
faktorer bidra til det. Skulle møblene bli utsatt for pollen, jord eller annet smuss, 
er den mest effektive rengjøringen å børste bort med en myk børste. Hvis 
smussen er hard, bruk såpe og nok med vann. 

• Unngå rengjøring med høytrykkspyler da trykket kan skade materialet.  

• Få for vane å regelmessig, omtrent en gang i måneden i løpet av sesongen, 
tørke av møblene med en fuktig klut for å gjøre vedlikeholdet enklere. 
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Teak 
Teak er et sterkt og holdbart treslag som med rett pleie og vedlikehold holder 
lenge. Hvor ofte og på hvilken måte du behandler teakmøblene dine er avhengig 
av ytre værforhold og ønsket utseende. 

• Teak inneholder naturlig mye olje, noe som gjør at den ikke trenger å behandles 
like ofte som andre tresorter. Små overflatesprekker er derimot vanlig og kan 
enkelt utbedres ved å slipe ned med sandpapir. 

• Hvis du vil beholde den fine gyldenbrune fargen på det ferske treverket, må 
du behandle det med olje fra tid til annen. Sørg for at du rengjør og tørker 
møblene dine grundig før du oljer dem for å unngå at skitt og støv setter seg 
fast i oljen. Skrubb rent med vann og såpe og la møblene tørke i 24 timer. Dette 
for at det ikke skal dannes mugg under oljen. Slip eventuelt ned flis i treets 
fiberretning og påfør deretter olje med en pensel. Gjenta behandlingen 2-4 
ganger i året. 

• Velger du å ikke behandle et møbel i teak med olje, endres det etter en stund 
til en vakker sølvgrå farge. Selv om du ikke oljebehandler møblene, er det lurt 
å rengjøre dem jevnlig med lunkent vann og såpe for å unngå dannelse av 
svartmugg. 

• Under vintersesongen ønsker teakmøblene dine å være tørre, svale og frostfrie. 
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Akasie
Akasie er et prisgunstig material som lenge har blitt brukt til hagemøbler. 
Materialet er både vakkert og veldig motstandsdyktig mot råte. Akasiemøbler kan 
behandles på forskjellige måter. Ofte er de oljet for å opprettholde utseendet til det 
vakre treet eller malt i ønsket farge. Dette betyr ulike typer omsorg. 

Oljet akasie
Akasie er et ganske fettfattig tre i sin natur og krever derfor at det behandles 
med treolje for å opprettholde sin fine finish og myke følelse. En god 
tommelfingerregel er oljebehandling før hver ny sesong og noen ganger i løpet 
av sesongen. 

• Nye akasiemøbler trenger å mettes med olje. Det betyr at flere lag med rikelig 
olje påføres slik at treverket kan ta opp mest mulig av oljen. Først når oljen 
ikke lenger absorberes, er treverket mettet. Da kan overflødig olje tørkes av 
med en klut.  

• Hvor ofte møblene dine må oljes avhenger av hvor beskyttet de er mot 
vær og vind. Når overflaten er blitt matt og vann ikke lenger perler på 
overflaten, vet du at det er på tide med en ny behandling. Skrubb rent i treets 
fiberretning med såpe og lunkent vann, la tørke i minst et døgn. Slip eventuelt 
overflaten for å gjøre den myk og glatt igjen og behandle deretter med 
treolje. 

• Under vintersesongen vil dine møbler i akasie stå tørt, svalt og frostfritt. 
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Malet akasie
Malt akasie er noe mer følsomt enn om materialet er grundig oljet. Men det 
finnes mange gode råd for at dine malte akasiemøbler skal vare lenge.  

• Har du sølt noe eller har møblene vært utsatt for regn? Gjør det til en vane å 
tørke til de er tørre slik at fukten ikke kommer inn i treverket, noe som kan gi 
sprekker. 

• Rengjør møblene regelmessig med en myk klut og et mildt vaskemiddel, tørk 
gjerne. 

• Dersom et malt møbel står ute over lengre tid, kan glasuren brytes ned av 
vær og vind, noe som kan gi sprekker i malingen. Slip deretter ned malingen 
rundt det berørte området med et fint sandpapir slik at det ikke blir løs maling 
igjen. Rengjør deretter for smuss og mal over. Testmale først på et skjult 
område for å sjekke at du har riktig farge. Spør gjerne en malingsbutikk om 
råd dersom du føler deg usikker.  

• Under vintersesongen vil dine møbler i akasie stå tørt, svalt og frostfritt. 
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Furu
Furu er det materialet som gjennom historien har blitt brukt mest i produksjon av 
hagemøbler, en ekte klassiker. Et lettbearbeidet materiale som i likhet med de fleste 
tresorter trenger en form for vedlikehold og behandling for å forlenge levetiden. 

Oljet furu 
Furu er et ganske fettfattig tre i sin natur og krever derfor at de behandles 
med treolje for å opprettholde sin fine finish og myke følelse. En god 
tommelfingerregel er oljebehandling før hver ny sesong og noen ganger i løpet 
av sesongen. 

• Nye furumøbler må mettes med olje. Det betyr at flere lag med rikelig olje 
påføres slik at treverket kan ta opp mest mulig av oljen. Først når oljen ikke 
lenger absorberes, er treverket mettet. Overflødig olje kan deretter tørkes av 
med en klut.  

• Hvor ofte møblene dine må oljes avhenger av hvor beskyttet de er mot 
vær og vind. Når overflaten er blitt matt og vann ikke lenger perler på 
overflaten, vet du at det er på tide med en ny behandling. Skrubb rent i treets 
fiberretning med såpe og lunkent vann, la tørke i minst en dag. Slip eventuelt 
overflaten for å gjøre den myk og glatt igjen og behandle deretter med 
treolje. 

• Under vintersesongen vil furumøblene dine stå tørt, svalt og frostfritt. 
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Malet furu
Malte furumøbler er litt mer følsomme enn om materialet er grundig 
oljebehandlet. Men det finnes mange gode råd for at dine malte møbler skal 
vare lenge.  

• Har du sølt noe eller har møblene vært utsatt for regn? Gjør det til en vane å 
tørke til de er tørre slik at fukten ikke kommer inn i treverket, noe som kan gi 
sprekker. 

• Rengjør møblene regelmessig med en myk klut og et mildt rengjøringsmiddel, 
gjerne etter tørking. 

• Dersom et malt møbel står ute over lengre tid, kan glasuren brytes ned av 
vær og vind, noe som kan gi sprekker i malingen. Slip deretter ned malingen 
rundt det berørte området med et fint sandpapir slik at det ikke blir løs maling 
igjen. Rengjør deretter for smuss og mal over. Test gjerne først på et skjult 
område for å sjekke at du har riktig farge. Spør gjerne en malingsbutikk om 
råd dersom du føler deg usikker.  

• Under vintersesongen vil furumøblene dine stå tørt, svalt og frostfritt. 
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Bambus
Bambus hagemøbler gir terrassen din en eksotisk følelse som minner om varme 
dager og varme sommerkvelder på en hvit strand. Materialet er følsomt for vær og 
vind og varer lenger hvis du tar godt vare på dem. 

• Bambusmøbler føles best å stå under tak og bør helst ikke stå i direkte sollys.  

• Bambusmøbler som skiller seg ut kan miste sin lyse, vakre farge og bli grå. 
Ønsker du å beholde den originale fargen finnes det olje- eller transparent 
trepakning tilpasset bambus.

• Tørk av møblene med en lett fuktig klut og la det tørke helt før du setter det til 
side for sesongen for å unngå muggdannelse. 

• Vinteroppbevar møblene tørt og i stabil temperatur da de ikke liker for store 
temperaturendringer.
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Fibersement
Både bordplater og stolseter kan være laget av fibersement. Materialet er en 
blanding av sterk sement og fiber fra tre og er både vann- og muggbestandig. Den 
er derfor stort sett vedlikeholdsfri og varer godt over tid.

• Bruk så mye som mulig underlag til både varme gjenstander som kan misfarge 
overflaten og kalde gjenstander hvor det kan dannes kondens og skape 
fargeendringer.  

• Tørk bort søl av ulike slag som kan etterlate flekker så raskt som mulig med 
lunkent vann og mildt vaskemiddel.  

• Skulle overflaten være skadet eller ripet opp, bør du ikke prøve å pusse ned 
på egenhånd, vi anbefaler at alle reparasjoner utføres av profesjonelle 
håndverkere.  

• Ikke utsett overflaten for overdreven vekt. 

• Vinteroppbevar møblene dine med fibersement tørt, svalt og frostfritt. 
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Solbeskyttelse (parasoll/pergola/paviljong)
Med solskjerming på terrassen din skapes det en nødvendig skygge som avkjøles 
når solstrålene er på sitt sterkeste. Enten du har en parasoll, en pergola eller en 
paviljong, følger det med et stoff som vil få litt ekstra oppmerksomhet for forlenget 
levetid slik at du kan nyte kjøligere øyeblikk i skyggen lenger. 
 
• Rengjør stoffet på parasollen, pergolaen eller paviljongen ved å brette ned eller 

demontere stoffet og tørke av med en myk, fuktig klut. Dersom grovere flekker 
ikke forsvinner, tilsett såpe og skrubb rent med en svamp. 

• De fleste stoffene for solbeskyttelse er UV-behandlet, som til en viss grad 
beskytter mot solbleking. Vi anbefaler imidlertid at det brukes et paraplydeksel 
når paraplyen ikke er senket for å unngå at stoffene blir stripete i solen.

• Pass på at parasollen er tørr før du setter på parasollbeskyttelse for å unngå 
mugg. 

• Når parasollen ikke er i bruk bør den slås ned for å beskytte mot vind, sørg 
også for å ha en skikkelig tung fot til parasollen din. Hvis du ikke bruker 
parasollbeskyttelse, bør det festes en stropp rundt duken når den brettes ned 
slik at den ikke flyr opp. 

• En paviljong eller pergola bør festes godt til bakken for ikke å risikere å bli veltet 
av sterk vind. 

• Alle solkremer bør oppbevares innendørs der det er tørt om vinteren. Velger du 
derimot å la stillaset til din paviljong eller pergola stå ute, må duken demonteres 
og oppbevares innendørs. 
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Puter
Ryggputer og sitteputer er prikken over i-en og gjør utemiljøet ditt til et koselig sted 
å henge. En stol, benk, hengekøye eller sofa blir mye mer komfortabel med et par 
puter. På den andre siden er søl og flekker dessverre vanlig, ulykker skjer. 

• Noen puter kan vaskes i maskin, andre ikke. Hvis du er usikker på hva du kan 
gjøre, ta kontakt med vår kundestøtte, så hjelper de deg med å finne den rette.  

• Hvis ikke, rengjør forsiktig med vann og mild såpe og la dem tørke grundig før 
du legger dem bort. 

• Ikke legg våte puter i puteboksen, pass på at de er skikkelig tørre slik at det ikke 
dannes mugg. 
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