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Lackade, målade, högglanslackerade och rotting.
Trä är ett vackert, naturligt och i allra högsta grad
levande material. Som alla naturmaterial ändras träets
utseende i takt med tidens gång. Faktorer som ljus och
användning påverkar hur snabbt träet mognar och ändrar nyans.
	Tänk på att låta hela träytan utsättas för lika mycket
ljus. Om du låter något bli liggande på bordsskivan längre
än en vecka kan det lätt uppstå ljusare märken. Glöm inte
heller att dra ut utdragsskivan då och då så att den får

mogna ikapp med resten av bordsytan! Vissa träslag, tex
körsbär och valnöt, mognar fortare än andra. Temperatur
och luftfuktighet inverkar också på hur träet beter sig;
om det sväller, krymper etc. Därför bör du regelbundet
justera skruvar och beslag.
De olika träslagen har alla sin charm, och sina speciella egenskaper. Vilken trämöbel du än väljer bör du tänka
på följande:

Hantering och underhåll
• Ställ aldrig möbeln på fuktigt underlag.
• Filttassar bör monteras vid användning på syntet
eller lackerade golv för att undvika repor på golven
eller anfärgning.
• Möbeln skall användas inomhus och ej utomhus.
• Skruvar och beslag bör med jämna mellanrum
kontrolleras så att dessa är ordentligt åtdragna.
• Placera aldrig färgade ljus eller någon form av tejp
på möbeln.
• Skydda alltid möbeln mot varma föremål, starka
lösningsmedel och vatten.
• Starkt färgade vätskor, tex kaffe och vin, skall
omedelbart torkas bort.
• Stolar, nitar i jeans och bälten kan göra repor i ytan.

Montering
• Vid montering är det mycket viktigt att produkten
monteras på en ren och mjuk yta för att undvika
skador i lacken.
• Var försiktig med kanter och hörn, de kan skadas om
de stöts vid montering.
• Ytan är känslig mot repor och slag, var aktsam.
• Följ monteringsanvisningen steg för steg.
Skötselråd
• Rengör med väl urvriden fuktad mjuk bomullstrasa
innehållande enbart vatten eller mild tvållösning.
Eftertorka med torr mjuk bomullstrasa. Vid svåra
fläckar kontakta din lokala Mio butik.
• Var försiktig när du placerar hårda eller vassa
föremål som kan skada ytan på din möbel.
Använd underlägg, filttassar eller tygmaterial.

Är du osäker på hur du ska behandla dina möbler är du välkommen
att kontakta din närmaste Mio-butik som du hittar på www.mio.se.

