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Vedligeholdelse havemøbler 

Når det længe ventede forår kigger frem og vi begynder at bruge mere tid 
udenfor er det tid til at finde havemøblerne frem og forberede til stunder med 
familie og venner i haven. For at du skal kunne nyde dine møbler så længe som 
muligt er det vigtigt at vedligeholde dem på den rigtige måde.

Forskellige materialer kræver forskellige typer af pleje. Herunder har vi samlet 
alt du kan have brug for at vide for at holde dine havemøbler fine sæson efter 
sæson. Have for vane at tjekke og rengøre møblerne inden du stiller dem 
ind om vinteren samt tørre dem af når du finder dem frem igen, for at gøre 
vedligeholdelsen nemmere. Hvis du er usikker på hvilket materiale dine møbler 
er fremstillet af henviser vi dig til din ordrebekræftelse eller din kvittering, eller 
kontakt vores kundeservice. 
 
Generelle vedligeholdelsestips 
• Opbevar møblerne under et møbelovertræk når de ikke bliver brugt for at 

forlænge levetiden. Dette beskytter blandt andet mod ydre forureninger 
som regn, pollen og andet snavs. 

• Sørg for at møbelovertrækket lader luften cirkulere så der ikke dannes 
kondens som kan resultere i mug.

• Hvis møblerne udsættes for regn bør de stå på skrå så vandet nemt kan løbe 
af.

• Det er en god idé at have for vane at stramme skruerne på dine møbler 
et par gange under sæsonen. Gør du dette inden du stiller dem væk om 
vinteren og igen når du tager dem frem til den nye sæson, vil de holde 
længe.

• Fjern altid hynder og puder når de ikke bruges. Opbevar dem på en tør 
plads. Vi anbefaler at man investerer i en hyndeboks der både har plads til 
og beskytter dine hynder. På den måde undgår du at hynderne bliver bleget 
af solen og misfarvet af regn eller pollen. 
 
 
 

Vi ønsker dig held og lykke med dine nye havemøbler, og håber du vil have 
glæde af dem længe! Har du flere spørgsmål omkring havemøbler eller 
vedligeholdelse skal du endelig ikke tøve med at kontakte vores kundeservice.
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Polyrattan
Polyrattanmøbler er et perfekt valg til udendørs brug. Få materialer er lige 
så tilpasset til vores skandinaviske klima med stændigt omskifteligt vejr. Det 
er vejrbestandigt og beholder farven år efter år, selvom det bliver udsat for 
direkte sollys. Materialet er i princippet vedligeholdelsesfrit og opbevare du 
møblerne på den rigtige måde når de ikke bliver brugt så kan du nyde dine 
polyrattanmøbler længere.

• For at snavs, pollen og andre partikler ikke skal sætte sig fast anbefaler 
vi at du med jævne mellemrum rengør med vand og mild sæbe eller 
opvaskemiddel. 

• Brug ikke højtryksrenser for at skylle dine møbler af polyrattan, dette kan 
skade overfladen.  

• Undgå at sætte varme genstande direkte på materialet da høje 
temperaturer kan få det til at smelte.
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Lakeret aluminium og rustfrit
Aluminium og rustfrie materialer bruges ofte til at skabe lette og praktiske 
møbler der nemt kan flyttes ind og ud efter sæson. I mange tilfælde bruges det 
til arme eller ben i kombination med træ eller tekstilene så vær opmærksom på 
at dit møbel kan bestå af flere forskellige materialer. 

• For at holde sig smukke og for at snavs og andet støv ikke skal sætte sig på 
møblerne anbefaler vi at rengøre møblerne med jævne mellemrum med 
vand og mild opvaskemiddel. 

• Du skal ikke være bange for at bruge for meget vand men undgå at bruge 
højtryksrenser da trykket kan skade den pulverlakerede overflade. 

• Hvis du bor tæt på havet og dine møbler bliver udsat for havvinde bør de 
tørres af ofte. Saltet fra havet kan med vindens kraft ødelægge overfladen 
og skabe små bobler eller flager. 

• Skulle en skade opstå på den pulverlakerede overflade bør du lave 
dette med det samme for at undgå rust. Er du i tvivl om hvilket produkt 
eller hvilken farve der skal bruges, henviser vi dig til din nærmeste 
malerforretning. 
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Nonwood / Aintwood (kunsttræ)
Nonwood, aintwood eller kunsttræ - Kært barn har mange navne. Det er 
et trælignende plast- og komposit materiale der passer fantastisk godt 
til havemøbler da det er vejrbestandigt og afviser både fugt og mug. 
Nonwood er relativt vedligeholdelsesfrit og opbevare du møblerne under et 
møbelovertræk når de ikke bruges vil du kunne nyde dem længe. 

• Materialet er noget følsom mod høje temperaturer. Undgå at placere 
brandvarme genstande direkte på overfladen ved at bruge glasbrikker og 
bordskånere. 

• Smelteskader kan desuden opstå hvis en genstand af glas efterlades i 
direkte sollys og dermed reflekteres ned i materialet. 

• For at holde snavs væk rengør du bedst med en fugtig klud, vand og sæbe. 

• Undgå grove svampe og børster da det kan ridse overfladen.

• Skulle du spilde, tør af med det samme ellers kan der opstå mærker.

• Opbevar dine møbler af nonwood tørt, køligt og frostfrit om vinteren så de 
er klar til at komme frem igen når sommeren nærmer sig.
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  Tekstilene (syntetisk stof)
Tekstilene er et slidstærkt og vandresistent materiale. Det modstår mug, 
hverdags slitage og snavs på en god måde. Materialet er fremstillet af PVC-
behandlet polyester og kan ligesom polyrattan tåle at stå uden også i direkte 
sollys uden at bleges.

• Materialet er i princippet helt vedligeholdelsesfrit men nogen gange kan 
ydre faktorer skabe problemer. Skulle møblerne udsættes for pollen, jord 
eller andet snavs er den mest effektive rengøringen at børste det væk med 
en blød børste. Hvis snavs sidder hårdt fast kan du bruge sæbe og rigeligt 
med vand. 

• Undgå at rengøre med højtryksrenser da trykket kan skade materialet. 

• Have for vane at med jævne mellemrum, ca. en gang i måneden under 
sæsonen, tørre møblerne af med en fugtig klud for at gøre vedligeholdelsen 
nemmere.
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Teak
Teak er en stærk og holdbar træsort der med den rigtige pleje og 
vedligeholdelse holder længe. Hvor ofte og på hvilken måde du behandler dine 
teak møbler afhænger af ydre vejrforhold og ønsket udseende. 

• Teak indeholder naturligt meget olie hvilket betyder at du ikke har behov 
for at behandle det lige så ofte som andre træsorter. Små sprækker i 
overfladen er derimod normalt og kan nemt korrigeres ved at slibe det ned 
med sandpapir. 

• Vil du beholde den fine gyldenbrune farve på det friske træ skal du engang 
imellem behandle træet med olie. Sørg for at rengøre og tørre dit møbel 
ordentligt af inden du oliere det for at undgå at snavs og støv sætter sig fast 
i olien. Skrub rent med vand og sæbe og lad møblet tørre et døgn. Dette 
så mug ikke opstår under olien. Brug sandpapir ved behov i træ fibrenes 
retning og smør derefter olie på med en pensel. Gentag 2-4 gange om året.

• Vælger man at ikke behandle et møbel af teak med olie vil det efter noget 
tid overgå til en smuk sølvgrå farve. Selvom du ikke behandler møblerne 
med olie er det en god idé at med jævne mellemrum rengøre dem med lunt 
vand og sæbe for at undgå at sort skimmelsvamp opstår. 

• Under vintersæsonen vil dine teak møbler gerne stå tørt, køligt og frostfrit.
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Akacie
Akacie er et prisfornuftigt materiale der længe er blevet brugt til havemøbler. 
Materialet er både smukt og meget modstandsdygtigt mod forrådnelse. 
Akacie møbler kan være behandlet på forskellige måder. Ofte er de olierede 
for at beholde udseendet på det smukke træ eller malet i ønsket farve. Dette 
betyder to forskellige slags vedligeholdelse.  

Olieret akacie
Akacie er en træsort med lavt fedtindhold af natur og kræver derfor at det 
bliver behandlet med træolie for at beholde sin fine finish og bløde følelse. 
En god tommelfingerregel er at oliebehandle inden hver ny sæson samt 
nogle gange under sæsonens gang.

• Nye akacie møbler skal mættes med olie. Det betyder at flere tykke lag 
af olie appliceres så træet kan suge så meget olie som muligt til sig. Først 
når olien ikke længere absorberes er træet mættet. Da kan overflødig olie 
tørres af med en klud. 

• Hvor ofte dine møbler har brug for olie afhænger af hvor beskyttede de 
er mod vind og vejr. Når overfladen er blevet mat og vandet ikke længere 
perler sig ved du at det er tid til en ny behandling. Skrub træet rent i 
fibrenes retning, med sæbe og lunt vand, lad det tørre mindst et døgn. 
Slib overfladen med sandpapir ved behov for at gøre den blød og lige 
igen, behandle derefter med træolie. 

• Under vintersæsonen vil dine møbler af akacie står  
tørt, køligt og frostfrit. 
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Malet akacie
Malet akacie er lidt mere følsomt end hvis materialet havde været grundigt 
oliebehandlet. Men der er mange gode råd til at få dine malede akacie 
møbler til at holde længe.  

• Har du spildt noget eller er møblerne blevet udsat for regn? Have for vane 
at tørre dem af til de bliver helt tørre så fugten ikke går ind i træet hvilket 
kan forårsage sprækker. 

• Rengør møblerne med jævne mellemrum med en blød klud og et mildt 
rengøringsmiddel, tør gerne efter en ekstra gang. 

• Hvis et malet møbel står ude under en længere periode kan lasuren 
brydes ned af vind og vejr hvilket kan resultere i at sprækker opstår 
i farven. Slip da farven ned omkring det udsatte område med fint 
sandpapir indtil der ikke er mere løs farve tilbage. Rengør derefter for 
snavs og mal over. Lav først en test på et sted der ikke er synligt for at 
kontrollere at du har den rigtige kulør. Spørg gerne en malerforretning om 
råd hvis du føler dig usikker. 

• Under vintersæsonen vil dine akacie møbler stå tørt, køligt og frostfrit.
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Fyrretræ
Fyrretræ er det materiale der gennem historien er brugt mest ved fremstilling 
af havemøbler, en rigtig klassiker. Et materiale der er nemt at arbejde 
med som, ligesom de fleste træsorter, har brug for en eller anden form for 
vedligeholdelse og behandling for at forlænge levetiden.

Olieret fyrretræ 
Fyrretræ er en træsort med ret lavt fedtindhold af natur og kræver derfor 
behandling med træolie for at beholde sin fine finish og bløde følelse. En god 
tommelfingerregel er at behandle træet inden hver sæson samt nogle gange 
under sæsonens gang. 

• Nye møbler af fyrretræ har brug for at blive mættet med olie. Dette 
betyder at flere tykke lag af olie appliceres så træet kan suge så meget 
olie som muligt op. Først når olien ikke længere absorberes er træet 
mættet. Da kan overflødig olie tørres af med en klud. 

• Hvor ofte dine møbler har brug for olie afhænger af hvor beskyttede de er 
mod vind og vejr. Når overfladen er mat og vandet ikke længere perler sig 
ved du at det er tid til en ny behandling. Skrub træet rent i fibrenes retning 
med sæbe og lunt vand, lad det tørre mindst et døgn. Ved behov kan du 
bruge sandpapir på overfladen for at få den blød og glat igen og behandle 
derefter med træolie. 

• Under vintersæsonen vil dine fyrretræsmøbler stå  
tørt, køligt og frostfrit.
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Malet fyrretræ

Malede fyrretræsmøbler er lidt mere følsomme end hvis materialet havde 
været grundigt oliebehandlet. Men der er mange gode råd for at dine malede 
fyrretræsmøbler skal holde længe.  

• Har du spildt noget eller et møblerne blevet udsat for regn? Have for vane 
at tørre dem af til de bliver helt tørre så fugten ikke går ind i træet hvilket 
kan forårsage sprækker. 

• Rengør møblerne med jævne mellemrum med en blød klud og et mildt 
rengøringsmiddel, tør gerne efter en ekstra gang. 

• Hvis et malet møbel står ude under en længere periode kan lasuren 
brydes ned af vind og vejr hvilket kan resultere i at sprækker opstår 
i farven. Slip da farven ned omkring det udsatte område med et fint 
sandpapir indtil der ikke er mere løs farve tilbage. Rengør derefter for 
snavs og mal over. Lav først en test på et sted der ikke er synligt for at 
kontrollere at du har den rigtige kulør. Spørg gerne en malerforretning om 
råd hvis du føler dig usikker. 

• Under vintersæsonen vil dine fyrretræsmøbler stå tørt, køligt og frostfrit.
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Bambus
Havemøbler af bambus giver din have en eksotisk følelse der minder om hotte 
dage og varme sommeraftener på en hvid sandstrand. Materialet er følsomt 
over for vind og vejr og holder længere hvis du tager hånd om det på den 
rigtige måde. 

• Bambus har det bedst af at stå under et tag og skal helst ikke stå i direkte 
sollys. 

• Møbler af bambus der står ude kan tabe den lyse dejlige farve og blive grå. 
Vil du beholde den originale farve fås olie eller transparent træ forsegling 
tilpasset til bambus. 

• Tør møblerne af med en let fugtig klud og lad dem tørre helt inden du stiller 
dem væk for sæsonen for at undgå mug. 

• Opbevar møblerne tørt og i en stabil temperatur om vinteren da de ikke kan 
lide for store temperaturforandringer.
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Fibercement
Både bordplader og stolesæder kan være fremstillet af fibercement. 
Materialet er en blanding af kraftfuldt cement og fibre fra træ og er resistent 
mod både vand og mug. Det er derfor stort set vedligeholdelsesfrit og holder 
godt meget længe.

• Brug så ofte så muligt bordskånere eller lignende til både varme genstande 
der kan misfarve overfladen men også kolde ting der kan danne kondens og 
skabe farveforandringer. 

• Tør spild af forskellige slags væk så hurtigt som muligt med lunt vand og 
mild opvaskemiddel. 

• Skulle overfladen skades eller ridses bør du ikke prøve at slibe det ned selv, 
vi anbefaler at al reparation udføres af en professionel håndværker.  

• Udsæt ikke overfladen for alt for tung vægt. 

• Opbevar dine møbler med fibercement tørt, køligt og frostfrit om vinteren.
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Solbeskyttelse (Parasol/pergola/pavillon)
Med solbeskyttelse i din have skabes den nødvendige skygge for at køle af når 
solens stråler er som stærkest. Uanset om du har en parasol, en pergola eller en 
pavillon medfølger et stykke stof der gerne vil have lidt ekstra opmærksomhed 
for at øge levetiden, så du kan nyde stunder i skyggen længere. 

• Rengør stoffet på din parasol, din pergola eller pavillon ved at slå den 
sammen eller tage stoffet af, og tør det af med en blød og fugtig klud. 
Skulle grove pletter ikke forsvinde kan du bruge sæbe og skrubbe rent med 
en opvaskesvamp. 

• De fleste tekstiler til solbeskyttelse er UV-behandlede hvilket 
delvist beskytter mod at solen bleger det. Derimod anbefaler vi at 
parasolovertræk bruges når parasollen ikke er foldet ud for at undgå at 
solen laver blege striber på stoffet.

• Sørg for at parasollen er tør inden du sætter parasolovertræk på, for at 
undgå mug. 

• Når parasollen ikke bruges skal den være lukket ned for at beskytte mod 
vind, sørg også for at have en parasolfod der er tung nok. Bruger du ikke 
parasolovertræk bør et bånd sættes fast rundt om tekstilen når den er 
lukket sammen så det ikke flyver op. 

• En pavillon eller pergola bør sættes ordentligt fast i jorden for at ikke risikere 
at den vælter omkuld når det blæser kraftigt. 

• Samtlige solbeskyttelse bør opbevares indendørs hvor der er tørt om 
vinteren. Vælger du derimod at lade stativet til din pavillon eller pergola stå 
ude skal dugen afmonteres og opbevares indendørs. 
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Hynder
Hynder og puder er prikken over i’et og gør din udendørsmiljø til et hyggeligt 
sted at være sammen på. En stol, bænk, sofa eller hængesofa bliver meget 
mere behagelig med et par hynder. Derimod høre snavs og pletter desværre til 
hverdagen, ulykker sker. 

• En del hynder kan tåle vaskemaskine, en del kan ikke -  find ud af om dine 
hynder kan tåle at blive vasket i maskine. 

• Hvis ikke, rengør forsigtigt med vand og mild sæbe og lad dem tørre 
ordentligt inden de lægges væk. 

• Lig ikke våde hynder i hyndeboksen, sørg for at de er helt gennemtørre så 
mug ikke opstår.
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