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Välkommen till bords

Tack för att du har valt ett bord från Lundbergs Möbler. Ditt förtroende betyder mycket för
oss. Bordet du har valt är tillverkat vid vår fabrik i Tibro. Där har vi tillverkat designade träbord
för hem och offentliga miljöer ända sedan 1945. Ett bord från Lundbergs Möbler vilar på fyra
ben – vackra former ritade av duktiga designers, fina material, modern teknik och hantverksmässig erfarenhet.
Det är viktigt för oss att du får ett lång och bra förhållande med ditt bord. Med rätt omtanke
kommer ditt Lundbergs-bord finnas med vid många milstolpar i livet.
I denna folder har vi tagit fram några tips och råd på hur du kan sköta ditt bord, både i
vardagen men också lite mer långsiktigt. Vi önskar er många bra stunder och spännande
samtal kring ert nya bord.

Bra att veta
Alla ytbehandlade bordsytor är något känsliga under den första månaden. Detta då maximal
beständighet i bordsytans skydd bildas då. Försök därför vara lite försiktig under de första
samtalen kring bordet om ni kan. Under de första 1-3 månaderna förändras och mognar
bordsytans färg. Undvik därför att placera en duk eller annat föremål på bordet under en
längre tid eftersom det kan innebära en risk för nyansskillnad under föremålet. Det är visserligen inte hela världen eftersom det bara är att ta bort föremålet och vänta en tid för att låta
nyansskillnaden försvinna om det skulle hända.
Alla bordsytor är känsliga för fukt. Torka därför gärna bort fukt och vätskor så fort som
möjligt om en olycka händer. Ljusa bordsytor är extra känsliga mot färgade vätskor som t.ex.
kaffe och vin.
Bordsytorna klarar värme upp till 60 grader. Vi rekommenderar att använda underlägg eller
fat till varmare föremål. Tänk på att en nybryggd kopp kaffe kan vara så mycket som 90
grader varmt.
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Lackade träytor
Trä är ett förstklassigt material i bordsskivor. Det vågar vi verkligen lova. Trä är hårt och har
ofta en vacker och kraftfull struktur i sin yta. Men olyckor händer lätt. Därför är våra träbord
massiva eller klädda med omslipningsbar tjockfanér för möjligheten att skapa en ny fin yta.
En lackad bordsyta klarar vätskor under en kortare tid. Gör det därför till en vana att torka
av vätskor så fort som möjligt för att undvika fläckar. Vi rekommenderar handdiskmedel eller
ett milt ph-neutralt rengöringsmedel i kombination med ljummet vatten. Badda, gnugga inte,
fläcken med en väl urvriden trasa. Avsluta med att torka av med rent vatten och torka torrt.
Att inte torka torrt kan göra samma skada som att låta vätskan ligga kvar.
Var rädd om ditt bord. Använd därför inte alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel som
t.ex. Ajax, Klorin, lösningsmedel typ lacknafta, produkter med slipmedel som skurpulver eller
repande redskap som Scotch-Brite. Var snäll mot bordet och det kommer att tacka dig.
Bordet mår inte bra av desinfektionsmedel med hög koncentration av alkohol (70 % t.ex.) eller
alkaliska ämnen. Använd dig istället av desinfektionsmedel som SanDes (DTI Sweden) eller
Virkon (Viroderm). De desinficerar väl och påverkar inte den lackade ytan nämnvärt
Om bordets yta råkar ut för en skada kan man slipa ner träytan och bygga upp en ny och fin
yta igen. Slipa ner hela bordet 0,1-0,2 mm och bygg sedan upp ett nytt skydd i ytan med en
stark och bra klarlack .Bordet kommer då upplevas som nytt och kan fortsätta glädja er i flera
år. Att vårda sitt bord istället för att köpa ett nytt är bra för såväl er som för vår gemensamma
miljö.

Vaxade träytor
En vaxad bordsyta ger ditt bord en skön träkänsla. Men en vaxad yta är också känsligare än
en lackad och kräver därmed lite underhåll.
Den dagliga skötseln är viktig för den vaxade bordsytan. Gör det därför till en vana att torka
av vätskor som hamnar på bordsytan så fort som möjligt för att undvika fläckar. Vi rekommenderar handdiskmedel eller ett milt ph-neutralt rengöringsmedel i kombination med ljummet
vatten (1 del diskmedel och 9 delar vatten). Badda, gnugga inte, fläcken med en väl urvriden
trasa. Avsluta med att torka av med rent vatten och torka torrt. Att inte torka torrt kan göra
samma skada som att låta vätskan ligga kvar.
Var rädd om ditt bord. Använd därför inte alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel som
t.ex. Ajax, Klorin, lösningsmedel typ lacknafta, produkter med slipmedel som skurpulver eller
repande redskap som Scotch-Brite. Var snäll mot bordet och det kommer att tacka dig.
Tillför bordsytan nytt vax var 12:e månad. Det är en enkel metod som förnyar och vårdar det
skydd som vaxet skapat och förlänger bordets livslängd. Vi rekommenderar hårdvaxet 3062
från OSMO. Det låter kanske avancerat att vaxa ett bord, men det är en väldigt enkel process
som kommer ge bordet ett långt och vackert liv.
Om bordets yta råkar ut för en skada kan man slipa ner ytan och bygga upp en ny. Slipa ner
hela bordet 0,1-0,2 mm och bygg sedan upp ett nytt skydd i ytan med hjälp av hårdvaxet 3062
från OSMO. Bordet kommer då upplevas som nytt och kan fortsätta glädja er i flera år. Att
vårda sitt bord istället för att köpa ett nytt är bra för såväl er som för vår gemensamma miljö.

Ytor i högtryckslaminat
En högtryckslaminerad bordsyta är tåligt och lättskött. Den dagliga skötseln består oftast
endast bara i att torka av med ljummet vatten. Om en fläck skulle uppstå rekommenderar vi
att använda ett milt handdiskmedel i kombination med ljummet vatten för att få bort fläcken.
Skulle fläcken hunnit torka in rekommenderar vi att ni använder ett koncentrerat handdiskmedel och att du skrubbar försiktigt med en diskborste. Övrigt underhåll av högtryckslaminaten
behövs inte.

sida 3/3

Skötselråd

Ytor i desktoplinoleum
En bordsyta i linoleum skapar en tyst och mjuk känsla i bordet som är behagligt att sitta och
samtala vid. Linoleum är speciellt känsligt mot repor första månaden. Var därför noga med att
inte dra föremål som kan repa över bordsytan. Skulle en olycka hända är det inte hela världen.
Linoleum är ett naturmaterial som man enkelt kan renovera och förlänga livslängden på.
Betänk att linoleum, på samma sätt som trä och andra levande material, inte når sin fulla
beständighet förrän efter en månad. Detta eftersom materialet härdas i kontakt med luften.
Den dagliga skötseln av bordet är viktig. Gör det därför till en vana att torka av vätskor som
hamnar på ytan så fort som möjligt för att undvika fläckar. Vi rekommenderar handdiskmedel
eller ett milt ph-neutralt rengöringsmedel i kombination med ljummet vatten. Badda, gnugga
inte, fläcken med en väl urvriden trasa. Avsluta med att torka av med rent vatten och torka
torrt. Att inte torka torrt kan göra samma skada som att låta vätskan ligga kvar.
Var rädd om ditt bord. Använd därför inte alkaliska eller aggressiva rengöringsmedel som
t.ex. Ajax, Klorin, lösningsmedel typ lacknafta, produkter med slipmedel som skurpulver eller
repande redskap som Scotch-Brite. Var snäll mot bordet och det kommer att tacka dig.
Att torka bordsytan med ett rengöringsmedel med lite vax i någon gång i månaden är ett
mycket bra sätt att hålla ytan i toppskick. Vi rekommenderar iVax från PLS. Var 12:e månad
är det bra att vaxa bordsytan för att förnya skyddet. Vi rekommenderar hårdvaxet 3062 från
OSMO. Det låter kanske avancerat att vaxa ett bord, men det är en väldigt enkel process som
kommer ge bordet ett långt och vackert liv.
Om bordets yta skadas kan linoleumytan slipas ner och en ny yta byggas upp. Slipa då ner
hela ytan 0,2-0,3 mm och bygg sedan upp ett nytt skydd i ytan med hjälp av hårdvaxet 3062
från OSMO. Bordet kommer då upplevas som nytt och kan fortsätta glädja er i flera år. Att
vårda sitt bord istället för att köpa ett nytt är bra för såväl er som för vår gemensamma miljö.

Källsortering
Det är en enkel affär att återvinna bord från Lundbergs Möbler. När dagen har kommit är det
bara att separera delarna och källsortera dem. Vi rekommenderar följande kategorier för att
källsortera våra bord.
Trä – trä/brännbart
Metallbeslag – metallåtervinning
Plywood – trä/brännbart
Laminat – brännbart
Linoleum – brännbart
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