Skötselråd Teak
Vad roligt att du valde en möbel från Hillerstorp!
Den här möbeln är tillverkad i teak. Teak är ett mycket tåligt träslag med goda egenskaper som
passar utmärkt för trädgårdsmöbler. Varje möbel har sin egen karaktär och struktur. Sprickor,
framförallt i skarvar samt i träets fiberriktning, kan komma att uppstå. Detta är helt normalt och ett
tecken på materialets levande egenskaper.
Möbeln trivs bäst under tak där den är skyddad från regn. Använd en fuktig trasa och torka av
möbeln vid behov. Använd ett milt rengöringsmedel om så krävs.
Placeras möbeln under bar himmel kommer den med tiden, hjälpt av väder och vind, att skifta till en
ljust grå färg. Det är en av teakmöbelns goda egenskaper – patinan som uppstår ger möbeln den
karaktär många anser den förtjänar. Om man efter en tids användning under bar himmel önskar
återfå det ursprungliga utseendet låter det sig göras på följande sätt: Använd rikligt med vatten och
en kökssvamp av typen Scotch-Brite™ eller liknande. Vattengjut möbelytan först och skrubba
därefter med svampens grova sida träytan tills dess att den gråa patinan försvunnit. Patinan på teak
är till skillnad från mjukare träslags grånad mycket tunn och du kommer snart att se resultat. Då ytan
är klar är den åter huvudsakligen ljust teakfärgad. Låt möbeln torka ordentligt.
Väljer du att använda träolja på din teakmöbel kommer färgen att skifta från den naturligt ljusa till en
mörkare gyllenbrun nyans. Om möbeln oljas in är det mycket viktigt att använda en högkvalitativ olja
avsedd för just teak. Var också noga med att torka bort överflödig olja som inte torkat in snabbt. Ytan
riskerar annars att dra till sig damm, smuts och sot. Sådana fläckar kan vara svåra att få bort.
Vinterförvaring: Lagra dina möbler under vintern svalt och torrt. Vi rekommenderar dock att du inte
flyttar teakmöbler från trädgården direkt till ett uppvärmt inomhusrum för förvaring, eftersom de
skarpa skillnaderna i temperatur och luftfuktighet kan orsaka sprickbildning.
Om din möbel är klädd med textilband.
Textil-bandet är av Olefin – ett material som fungerar utmärkt för utomhus bruk. Det är starkt,
snabbtorkande och klarar av stora temperaturskillnader, dessutom har det ett högt UV-skydd. Trots
dessa goda egenskaper rekommenderar vi att du skyddar din möbel med ett möbelskydd. Skulle du
behöva rengöra banden, använd dig av en skumtvätt.
Om din möbel är klädd med konstrottingband
Konstrotting är ett mycket slitstarkt material som består av polyeten och polypropen.
Konstrottingbanden kräver inget större underhåll mer än att rengöra dem regelbundet med ett milt
rengöringsmedel. Tänk på att inte belasta möbeln med tyngre föremål vid längre tids förvaring då det
finns en viss elasticitet i materialet.

Maintenance advice teak
Congratulations to your choice of garden furniture from Hillerstorp!
This furniture is made of teak. Teak is a very durable wood with great features ideal for garden
furniture. Cracks, especially in joints and in the directions of the fiber of the wood, may occur. This is
quite normal for a living material such as wood.
To keep the new good looks for a long time, place the furniture under roof where it´s protected from
rain. Use a damp cloth and clean the furniture when necessary. Use a mild detergent.
If the furniture is placed under bare sky, the furniture will gradually change colors to light grey. This
patina is a wanted look for teak enthusiasts. If you wish to regain the original appearance, do the
following. Use plenty of water and a Scotch-Brite™ kitchen sponge or similar. Make sure the wood is
properly wet and then scrub with the sponge´s coarse side on the wood surface until the gray patina
has disappeared. The patina on teak is very thin unlike softer wood and you will see the result soon.
When the surface is ready it is again light beige/grey. Allow the furniture to dry properly.
If you choose to use a wood-oil on your teak furniture, the color will change from the natural light
color to a darker golden-brown. If you want to oil the teak furniture, it is very important to use a
high-quality oil intended for just teak. Be sure to wipe away excess oil that has not dried in quickly.
The surface may otherwise attract dust and dirt. Those stains can be difficult to get rid of.
Store your furniture dry and cool during the winter season. We recommend that you do not move
the teak furniture from the garden directly to a heated indoor room for storing, since it is a high
difference in temperature and humidity that can cause cracking’s.
Teak furniture with Textile ribbons
The textile ribbons are made of Olefin – a material that works well for outdoor use. It is strong, quickdrying, withstands large temperature changes and is UV-protected. Despite the good quality of your
furniture, we recommend that you protect your furniture with a furniture cover. If you need to clean
the textile ribbons, use a foam wash.
Teak furniture with wicker details
The hand woven plastic rattan is a very durable material made of polyethene and polypropylene.
The plastic rattan does not require much maintenance, just clean them regularly with a mild
detergent. Be careful to not load the furniture for longer periods of time with heavier objects since
the material is a bit elastic.

