
Trä – ett levande material
Trädetaljerna i våra möbler är i teak, furu eller ek och är alltid 
av absolut högsta kvalitet. På så sätt kan möblerna åldras 
på bästa sätt och till och med bli vackrare av flitig använd-
ning. Precis som andra levande material så påverkas träet 
av exempelvis luftfuktighet och solens strålar. Sköter du om 
dina möbler kommer du att kunna njuta av lystern i träet i 
många år, trots att möblerna står utomhus. 

Allt trä vi använder är FSC- och PEFC-certifierat. 

Teak är ett lättskött och hårt träslag som kräver relativt lite 
underhåll. När du köper möbeln är den obehandlad och blir 
med tiden vackert silvergrå. Det enda som behövs är rengöring. 
Skura med såpa eller diskmedel. Du kan även slipa ytan med ett 
finkornigt sandpapper. Vill du behålla den bruna tonen kan du 
olja in med lämplig teakolja. 

Vitlackad ek. Våra vita möbler är gjorda av ek som är lackad 
med en lack som har en bra beständighet mot väder och vind 
och möblerna kommer hålla sig fina länge om du bara håller 
dem rena. Småskador ska lackas över så att fukt inte tränger in. 
Ju bättre du tar hand om en ny möbel, desto längre håller den. 

Oljad ek. Möblerna i ek är oljade i två steg för bästa hållbarhet. 
Bor du vid havet eller i skogen? Behovet av underhåll varierar 

beroende på hur utsatt möbeln är för sol, vatten och annan typ 
av slitage. När du oljar in dina möbler på nytt är det viktigt 
att du tvättar dem rena först. Använd såpa eller diskmedel. 
Om möblerna blivit angripna av alger eller svartmögel kan 
de behöva behandlas med mögeltvätt eller liknande för att 
få bort missfärgningar. 

Oljad furu. Endast de bästa timmerstockarna av furu går vidare 
till förädling och blir ett förstklassigt snickerivirke. Sedan special-
sågas virket så vi får stående årsringar, allt för att furun ska bli 
mer formstabil och få en hårdare yta. Alltså perfekt att bygga 
möbler av. Vår furu har samma oljebehandling som vår ek och 
underhållet är detsamma. 

Underhåll av trädetaljer är väldigt viktigt med tanke på vårt kli-
mat och att trä är ett levande material. Tänk också på att ek och 
furu mörknar med tiden. Läs om underhåll på: grythyttan.net

Det är skillnad på furu och furu. För att våra möbler ska 
få högsta kvalitet använder vi endast virke med stående års-
ringar i våra furumöbler. Då har årsringarna samma riktning 
som kortsidan vilket innebär en obefintlig risk för kupning av 
brädan. Man får också en hårdare yta på produkten som ger 
mer formstabila och mindre sprickbenägna trädelar – detta är 
furu på en helt ny nivå.

Här ser du hur vi sågar ut vårt 
furuvirke för att få maximal 
hårdhet och vridstyvhet

VÅRA TRÄDETALJER


