MATERIAL & SKÖTSEL INSTRUKTIONER
B O AT W O O D

J AVA O A K

Återvunnet trä från gamla båtar. Vanligtvis barrträd. Materialet rengörs och är

Ett tropiskt snabbväxande träslag som har en grovhet som liknar teak men med en

fritt från skadliga ämnen. Det kan finnas små sprickor, spikhål, färgskillnader och

mjukare struktur. Ytan behandlas med en vattenbaserad eller miljövänlig färgande

oregelbundenheter i träet. Det är en del av kollektionens karaktär och gör varje

lack. Rekommenderas för användning inomhus. Använd en lätt fuktad trasa vid

enskild möbel unik. Det kan uppstå små sprickor. Möblerna är endast behandlade

rengöring.

med en tunn bets och saknar ytskydd. Rekommenderas för användning inomhus.

MAHOGNY

Torka försiktigt med lätt fuktad trasa. Dammsugare med mjukt möbelmunstycke är
lämpligt till de naturliga sprickorna. Behandla med naturligt trävax eller med
pigmenterat vax om man vill ha en mörkare nyans på möblerna. Sprayvax går också
bra att använda. Om de inte behandlas blir möblerna ömtåligare och fläckar kan bli
permanenta, även om de torkas av omedelbart.

EK / OAK
Ek är en hård, tät och stark typ av trä som passar utmärkt för möbeltillverkning.
Denverkollektionen är av väderbiten ek som är behandlad med en tunn,
vattenbaserad matt lack på ytan, men är i övrigt helt obehandlad.

Mahogny är ett lättarbetat och vattentåligt träslag som passar utmärkt för
möbeltillverkning. Vi använder endast certifierat trä från plantager i Indonesien när vi
tillverkar våra produkter. Ytan behandlas med färgande lack. Använd en lätt fuktad
trasa vid rengöring.

TEAK INOMHUS
Teak är ett träslag med särskilt goda egenskaper för tillverkning av möbler och
inredning. Det är hårt, tungt, elastiskt och innehåller olja som gör det mycket
motståndskraftigt mot fukt och slag. Vi använder endast trä från plantager i
Indonesien när vi tillverkar våra teakprodukter. Våra obehandlade teakprodukter

Använd en lätt fuktad trasa vid rengöring.
Eken i Pebbles grey, Carbon, Black och Silverback är europeisk ek, som arbetats och
målats för hand. Ytan är len och naturliga grenar och sprickor har lämnats synliga.
Detta gör möblerna unika och det finns inte två lika. De är behandlade i upp till sju
steg med olika pigment för att uppnå sin specifika färg. På ytan läggs till sist ett tunt

sandpappras och poleras.
Vid tillverkningen av våra återvunna teakprodukter, används återvunna grenar
och rötter från teakträd. Det kan finnas små sprickor, spikhål, färgskillnader och
oregelbundenheter i träet. Det är en del av kollektionens karaktär och gör varje
enskild möbel unik. Rekommenderas för användning inomhus.

lager med vax. Man bör efterhand behandla ytan med ett ofärgat vax eller sprayvax.
Torka försiktigt med lätt fuktad trasa. Dammsugare med mjukt möbelmunstycke är
Rekommenderas för användning inomhus.
Torka försiktigt med lätt fuktad trasa. Dammsugare med mjukt möbelmunstycke är
lämpligt till de naturliga sprickorna.

lämpligt till de naturliga sprickorna.

T E A K U TO M H U S, I N S TA N T G R E Y

GAMMAL ALM / ELM WOOD

Obehandlad teak ändrar gradvis färg vid utomhusexponering från honungsfärgad

Almträet i våra produkter kommer från Centralasien. Stammen ger ett mycket starkt

miljövänlig, vattenbaserad lösning som ger den grå väderbitna färgen redan från

möbelträ som åldras vackert. Utmärkande för våra produkter är ett obearbetat

början, så kallad Instant Grey. Den olika strukturen i träet gör att bordet suger åt sig

utseende och en opolerad yta med oregelbundenheter i träet. Produkterna

olika mycket av medlet och därför kan man få en liten skillnad i färg på mellan olika

behandlas flera gånger med vax under tillverkningen. Det kan uppstå små sprickor.

bord. Behandlingen kommer gradvis att blekna och den naturliga patinan kommer

Rekommenderas för användning inomhus.

framhävas och möblerna behåller sin grå färg. Det kan uppstå svarta prickar på ytan

Torka försiktigt med lätt fuktad trasa. Dammsugare med mjukt möbelmunstycke är

i början. Dessa är inte mögelfläckar och kommer försvinna med regn eller om man

lämpligt till de naturliga sprickorna. Behandla med naturligt trävax eller med

sköljer möblerna med vatten.

pigmenterat vax om man vill ha en mörkare nyans på möblerna. Sprayvax går också

Tänk på att mögelfläckar och så kallat svartmögel kan uppkomma med tiden från

bra att använda. Om de inte behandlas blir möblerna ömtåligare och fläckar kan bli

regn och smuts via luften och därför skall man tvätta sina möbler regelbundet för att

permanenta, även om de torkas av omedelbart.

undvika detta.

i början, till silvergrå med tiden. Teakmöblerna för utomhusbruk behandlas med en

Möblerna bör behandlas ett par gånger per år med ”Teak Shield” för att behålla
sitt skydd mot fläckar och vatten. Placeras torrt och fritt från temperaturväxlingar vid
vinterförvaring.

