
Täckmålad trämöbel

Möbler som inte utsätts för fukt och väta, utan brukas och förvaras under tak, kräver 

inte den noggranna hantering eller vinterförvaring som möbler under bar himmel gör.

Möbler tillhörande den här gruppen är tillverkade av furu som täckmålats. Trä är ett 

levande material som upptar och avger fukt, vilket kan ge upphov till sprickbildning i 

träets yta. Möbelns hållfasthet och funktion försämras inte av ytsprickor. 

Skulle det uppstå missfärgning vid kvistarna i träet, så kommer den med tiden att blekas 

ned av solljuset. Om möbeln utsätts för högre temperatur än 38ºC startar en naturlig 

process i träet och kåda kan tränga ut ur träet. När möbeln svalnar stelnar kådan och 

man kan försiktigt skrapa bort den. 

Täckmålade möbler som används under bar himmel kommer successivt att brytas ned 

av fukt, väta och solsken. Hårdast utsatta är horisontella ytor som bordsskivor och 

armstöd. Efter en eller flera säsonger – beroende på väder, vind och hur väl du tar han 

om dina möbler – kan det krävas att möbeln målas om.

Vinterförvaring

Skydda dina möbler från fukt och regn så gott det går. När du inte använder möbeln, 

ställ den gärna under tak eller täck över med ett möbelskydd. 

Vinterförvaringen bör ske skyddat, svalt och inte för torrt. Det går även att vinterförvara 

möbeln ute. Tänk då på att skydda möbeln väl med exempelvis ett möbelskydd. Snö och 

regn ska inte komma i kontakt med möbeln och det måste finnas en distans mellan 

möbelskydd och möbel.

Vi rekommenderar att vinterförvaringen sker på en sval plats. Se till så att möblerna är 

torra när de ställs undan, och var noga med att luften kan strömma fritt mellan 

möbelskydd och möbeln. Förvara möblerna skyddat från väder och vind, i ett torrt, svalt 

och välventilerat utrymme.



Painted wooden furniture

Furniture that is not exposed to moisture and wet, but is used and stored under a roof, 

does not require the careful handling or winter storage that furniture in the open air 

does.

Furniture belonging to this group is made of painted pine. Wood is a living material that 

absorbs and releases moisture, which can cause cracks to form in the wood's surface. The 

strength and function of the furniture are not impaired by surface cracks.

Should discoloration occur at the twigs in the wood, it will eventually fade from the 

sunlight. If the furniture is exposed to a temperature higher than 38ºC, a natural process 

starts in the wood and resin can penetrate out of the wood. When the furniture cools, the 

resin solidifies and you can carefully scrape it off.

Painted furniture used in the open air will gradually be degraded by moisture and 

sunshine. The most exposed are horizontal surfaces such as tabletops and armrests. After 

one or more seasons - depending on the weather, wind and how well you take care of 

your furniture - it may be necessary to repaint the furniture.

Winter storage

Protect your furniture from moisture and rain as much as possible. When you are not 

using the furniture, feel free to place it under a roof or cover it with a furniture cover.

Winter storage should be protected, cool and not too dry. It is also possible to store the 

furniture outside for the winter. Then remember to protect the furniture well with, for 

example, a furniture protection. Snow and rain must not come into contact with furniture 

and there must be a distance between furniture protection and furniture.

We recommend winter storage in a cool place. Make sure that the furniture is dry when 

they are put away, and then be sure that air can flow freely between the furniture cover 

and the furniture. Store the furniture protected from the weather and wind, in a dry, cool 

and well-ventilated space.


