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Dessa möbler är tillverkade i Tibro av Lundbergs Möbler, ett  
familjeföretag som producerat hållbara möbler för hem- och  
offentlig miljö sedan 1945. 

Hantverkskunnande, gedigna material, miljö och återbruk ligger 
oss varmt om hjärtat. Därför hoppas vi att du kommer ha glädje 
av möblerna under en lång tid framöver. I den här foldern kan du 
läsa om hur du går tillväga för att ge möblerna en ökad chans till 
ett långt liv.

Tack för att du valt Lundbergs Möbler
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desktop linoleum
Ett bord med en yta av linoleum får en naturlig ljuddämpning och en varm känsla, 
men kräver ett visst underhåll för att ytan ska bibehålla sina positiva egenskaper. 
När bordet anländer är det vaxat med Osmo hårdvax vilket ger en tålig yta. 
Positiva egenskaper hos Furniture Linoleum är att det är antistatiskt vilket gör att 
ytan naturligt motverkar statiska laddningar, samt att smuts och damm hindras från 
att fastna på ytan. Linoleum visar på grund av den unika ytan inte heller 
fingeravtryck.
 
Daglig skötsel 
Eftersom linoleum är känsligt mot väta är det viktigt att torka upp spill så snart som 
möjligt för att undvika kvarvarande fläckar. Torka av med en fuktig trasa och ett 
pH-neutralt rengöringsmedel. Torka bort eventuellt kvarvarande vatten med en 
torr trasa. Linoleum är självläkande över tid vid mycket små repor, men var ändå 
försiktig med vassa föremål, eftersom större repor inte förvinner över tid. Använd 
inte alkaliska eller alkoholbaserade rengöringsmedel, det kommer att skada ytan. 
För att undvika fläckar kan man ta för vana att använda underlägg under glas och 
blomkrukor. 

En gång i månaden
Men jämna mellanrum kan man göra en mer grundlig rengöring, välj då en svamp 
som inte repar ytan. Ett bra alternativ för rengöring av Desktop Linoleum är att 
använda naturlig såpa. Eftertorka alltid med en torr trasa för att undvika fläckar från 
kvarvarande vatten. 

En gång om året
För att behålla den skyddande ytan som bordet har vid leverans bör man påföra en 
ny ytbehandling en gång per år, eller oftare vid behov. Den ytbehandling vi 
använder till linoleum är OSMO hårdvax som är helt transparant. 

Efter 10 år
Om linoleumytan har fått repor eller andra skador kan man slipa om ytan, eftersom 
Desktop Linoleum beter sig likt en träyta. Eftersom alla våra bord har en kärna av 
björkplywood kan vi såga om dem, så att en rektangulär skiva kan bli rund, för ett 
längre liv. Om ni behöver hjälp att slipa om skivan och ytbehandla den på nytt kan 
ni använda er av vår rekonditioneringstjänst. 

Hör av dig till rekond@lundbergs-mobler.se så hjälper vi dig vidare. 

För mer utförliga skötselråd hänvisar vi till Forbo. 
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faner - lackad och vaxad yta
Trä är ett levande material som rör sig med årstidernas och inneklimatets temperatur-
växlingar. Träet och ytbehandlingen mognar och härdar över tid, vilket innebär att 
man bör vara extra varsam med sitt bord de första veckorn. Om det ligger saker på 
bordsskivan kan det uppstå färgförändringar i träet, låt därför skivan blekas jämnt av 
ljuset. Värme kan skada träet och ge brännmärken och sprickor. Tänk därför på att 
skydda ytan från varma kastruller, kaffekoppar, värmeljus och dylikt.   

Daglig skötsel 
En lackad yta förseglar faneret och ger ett skydd som förlänger dess livstid, men ta 
ändå för vana att torka upp spill direkt för att undvika fläckar. Torka av bordet med 
en fuktig trasa, vid behov kan man tillsätta 1/10 handdiskmedel eller såpa i vattnet 
när man torkar av bordet. Eftertorka alltid med en torr trasa för att undvika fläckar på 
grund av kvarvarande vatten.

Hårdvaxolja ger träet ett gott skydd och en mjuk känsla. I den dagliga skötseln räcker 
det med att torka bordet med en lätt fuktad trasa, eftertorka alltid med en torr trasa. 
Vid svårare fläckar blanda 1/10 såpa med vatten och badda bort fläckar, undvik att 
gnugga då det lätt kan uppstå blanka punkter.

En gång i månaden
Torka av bordet noga med en fuktig trasa och såpa eller handdiskmedel, eftertorka 
alltid med en torr trasa. Se över så det inte blivit märken av saker stående på bordet 
som blomvaser och dukar. 

En gång om året
Om du har ett bord med vaxad yta rekommenderar vi att du påför ett nytt lager vax en 
gång/ år eller vid behov. Vi rekommenderar hårdvaxet 3062 från OSMO. 

Efter 10 år
Alla våra bord har en kärna av björkplywood, vilket medför att vi kan såga om dem 
så att en rektangulär skiva kan bli rund, för ett längre liv. Eftersom vi alltid använder 
tjockfaner till våra bordsskivor i trä finns möjligheten att slipa om dem för att få en ny 
yta och ge bordet ett längre liv. Lämpligt är att slipa 0,2 mm för att sedan bygga upp 
ytan genom att påföra ny ytbehandling. Om ni behöver hjälp med att  
rekonditionera skivan, kan ni använda er av vår rekonditioneringstjänst. 

Hör av dig till rekond@lundbergs-mobler.se så hjälper vi dig vidare. 
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högtryckslaminat
Om ni behöver rengöra bordsytan ofta med desinfektionsmedel med hög 
koncentration av alkohol (70 % t.ex.) eller alkaliska ämnen är HT-laminat att föredra. 

Daglig skötsel 
Ta för vana att torka av bordsytan med ljummet vatten, vid fläckar kan man också 
använda ett milt handdiskmedel. Skulle fläcken ha torkat in kan man skrubba försiktigt 
med en diskborste.

En gång i månaden/ En gång om året
Högtryckslaminat kräver i regel inget mer underhåll än att torkas av med 
handdiskmedel och ljummet vatten någon gång då och då. 

Efter 10 år
Högtrycklaminat är ett material som är hållbart över tid, så längre det inte blir några 
repor eller slag som bryter den hårda ytan. Om skadan sitter länge in på  
skivan finns det idag inga andra alternativ än att byta till en ny skiva, eller se på skadan 
som en del av bordet historia och acceptera tidens tand. Om skadan sitter på kanten 
eller nära kanten finns möjlighet att fräsa om kanten eller såga ut en mindre 
bordsskiva. Något som man kan få hjälp med via vår Rekonditioneringstjänst. 

Hör av dig till rekond@lundbergs-mobler.se så kan vi se vilka möjligheter som finns 
för just ditt bord. 
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kayar
Golvet som hamnade på bordet, Artigo kayar är ett gummigolv innehållande 
kokosfiber. 

Daglig skötsel 
Torka av bordet med en fuktig trasa. Fläckar tas bort så snart som möjligt för att 
undvika att fläcken vandrar ner i gummit och ger bestående märken. Använd 
neutralt eller lätt alkaliskt rengöringsmedel och var noga med att alltid skölja 
ordentligt med vatten efteråt.

En gång i månaden/ En gång om året
Använd neutrala rengöringsmedel. Använd produkter med pH 7-8. 
Rengöringsmedel som används ska vara godkända för gummigolv. 

Efter 10 år
Kayar är ett hållbart material som har en lång livstid, men som inte kan slipas för en 
förnyad yta. Däremot kan man ge bordet nya former eftersom alla våra bord har en 
kärna av plywood. Något som man kan få hjälp med via vår 
Rekonditioneringstjänst. 

Hör av dig till rekond@lundbergs-mobler.se så kan vi se vilka möjligheter som finns 
för just ditt bord.
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stolar/ Fåtöljer
tassar 
För att slita så lite som möjligt på stolen och golvet monterar vi tassar på stolsbenen. 
Ha som en årlig rutin att kontrollera att tassarna inte blivit utslitna. Om de är det, byt då 
ut golvtassarna mot nya.  

Klädd stol
Tyget kan torkas av med våt trasa vid enklare fläckar, blanda då 9 delar ljummet vatten 
med en del diskmedel. Stolsitsarna går att skruva loss för att byta tyg, klädda ryggar 
går däremot inte att ta loss för att byta tyg.

Dyna för sittbänk
Stolsitsarna går att skruva loss för att byta tyg.

Fåtölj
Sittdynans överdrag går att ta loss för tvätt.
Ryggdynan har ej överdrag, men går att skruva loss för att byta tyg.

Se nästa sida för tvättråd, sittdyna Leo karmfåtölj. 
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Tvättråd tyger 
Gäller sittdyna till Leo karmfåtölj

Ludvig Svensson 

ally
Material: 85% ull, 15% polyamid. 
Tvättråd: ej maskintvätt, stryk på låg värme, kemtvätt godkänd med Perkloretylen 
(PCE), får ej blekas, ej torktumling. 

balance
Material: 82% ull, 12% Ramie, 6% Polyamid. 
Tvättråd: ej maskintvätt, stryk på låg 
värme, kemtvätt godkänd med Perkloretylen (PCE), får ej blekas, ej torktumling. 

debut
Material: 78% ull, 12% Ramie, 10 % Viscos, 25% återvunnet material. 
Tvättråd: ej tvättmaskin, stryk på låg värme, kemtvätt godkänd med Perkloretylen 
(PCE), får ej blekas, ej torktumling. 

Tone
Material: 100% Trevira CS. 
Tvättråd: Tvättas i 60˚, stryk på låg värme, 
kemtvätt godkänd med Perkloretylen (PCE), får ej blekas, ej torktumling. 

Nevotex 

Illusion full grain 
Material: Yta 100% PU, foder 100% bomull. 
Tvättråd: Torka bort fläckar direkt med en fuktig trasa, vid behov kan detta konstläder 
torkas av med 75% alkohollösning (ethanol).

För mer utförliga råd hänvisar vi till Ludvig Svensson respektive Nevotex. 
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bordsunderrede
Daglig skötsel 
Bordsunderredet kräver i regel ingen daglig skötsel. 

En gång i månaden/ En gång om året
Ta för vana att torka av bordsben och bordsunderreden med en fuktig trasa med jämna 
mellanrum. 

Efter 10 år
På grund av temperaturväxlingar och luftfuktighet rör sig träet, vilket innebär att det 
kan vara lämpligt att se över om några skruvar behöver dras åt. Efter en tids slitage kan 
man också behöva byta ut delar av bordets underrede, då kan man söka bland våra 
reservdelar eller höra av sig  till rekond@lundbergs-mobler.se så kan vi se vilka 
möjligheter som finns för just ditt bord. 

Källsortering
Om du väljer att källsortera möblerna istället för att rekonditionera, rekommenderar vi 
du sorter på följande vis. 

Trä – trä/brännbart
Metallbeslag – metallåtervinning 
Plywood – trä/brännbart 
Laminat – brännbart
Linoleum – brännbart

Bra att veta 
Eftersom vi värnar både om miljön och våra möbler arbetar vi aktivt för att ge dem ett 
så långt liv som möjligt, med målet att de aldrig tas ur bruk. 

För att nå vårt mål arbetar vi med hållbarhet som utgångspunkt. När vi arbetar med 
produktutveckling har vi satt upp kraven att möblerna ska tillverkas i rena, gedigna 
material som går att demontera, de måste också gå att rekonditionera i framtiden. 

Utöver det har vi också utvecklat en rekonditioneringstjänst, se mer på vår 
hemsida.  

Om du behöver ta del av vår rekonditioneringstjänst hör du bara av dig till 
rekond@lundbergs-mobler.se
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