
KÆRE KUNDE
Tillykke med dit nye køb
—
Tak fordi du valgte Kristensen & Kristensen!
Vi håber at dit nye møbel vil bringe glæde i mange år frem.

Et massivtræs møbel har mange fordele. Udover at det er et smukt stykke natur, så har du 
fordelen ved at kunne reparere potentielle ridser og mærker, der kan opstå i løbet af dens 
levetid.

For at sikre en lang levetid på massivtræs møbler, har vi opstillet nogle retningslinjer på
bagsiden af   dette dokument. Her finder du information om pleje og vedligeholdelse af 
dit Kristensen-produkt, samt punkter, du skal være opmærksom på, når du ejer møbler i 
massivt træ. 

SE MERE INFORMATION PÅ
www.kristensen.com

FØLG & DEL MED OS PÅ INSTAGRAM
@kristensenfurniture / #kristensenfurniture



MASSIVTRÆ
Et levende materiale
—

VEDLIGEHOLDELSE
Af dit massivtræs møbel
—

GENERELLE TING DER BØR UNDGÅS
På massivtræs møbler
—

Massivt træ er et levende materiale, hvilket betyder at det bliver påvirket af omgivelserne. I en tør atmosfære 
kan små bevægelser i træet fremstå som små revner. Dette er dog noget som helt naturligt forekommer på 
møbler i massivt træ. Vi anbefaler, at du opbevarer dine møbler i et klimakontrolleret rum med 
et fugtighedsniveau mellem 25 - 50% for at minimere risikoen for revner og bevægelse af træet.

Der findes ikke to træer som er 100% identiske, hvilket betyder, at strukturen og farven i hver træplanke på 
møblerne vil varierer. Vi betegner dette som naturens fingeraftryk. Dette er en naturlig forekomst ved massivt 
træ og skyldes de forskellige forhold i klimaet hvor træet er opvokset. I vores produktions håndsortere vi 
træet, så plankernes farve og struktur matches bedst muligt for at sikre et flot overordnet udseende der er 
velbalanceret, men samtidig stadig respekterer de forskelligheder som hvert stykke træ har.

For at sikre en lang levetid på dine møbler, er det vigtigt at vedligeholde dem korrekt.
For olierede produkter anbefaler vi at du ved modtagelsen behandler dine møbler med en naturlig træolie,
da emballagen under leveringsprocessen kan have absorberet noget af olien fra dit produkt.

DAGLIG PLEJE
For at holde dine møbler rene og fri for mærker eller pletter skal du sørge for at væsker eller fedt straks tørres 
af overfladen. For at rengøre møblet skal du bruge en let fugtet og hårdopvredet klud efterfulgt af en tør klud 
for at sikre, at træet ikke absorberer fugten.

UDVIDET PLEJE (1-3 GANGER årligt)
Vi anbefaler at olierede, lakerede eller sæbebehandlet møbler behandles med et plejeprodukt (olie / lak / 
sæbe) mindst to gange om året. Afhængigt af forhold som varme, fugtighed, sollys osv. kan møblerne muligvis 
have brug for flere eller færre behandlinger. Husk også at behandle træets underside, så det behandles 
ensartet, da den ene side ikke må være tør, mens den anden behandles, da dette kan forårsage bevægelse 
og revner i træet. — Besøg vores hjemmeside for at se de anbefalede plejeprodukter!

Undgå at placere møbler tæt på radiatorer, brændeovne eller andre kraftige varmekilder. Varmen tørrer træet 
ud hvilket i værste tilfælde kan resultere i større revner.

Undgå store udsving i temperatur og fugtighed, da dette vil medføre bevægelse i træet, og der kan opstå 
revner.

Direkte sollys i længere tid tørrer træet ud - vi anbefaler at vende borde 180 grader en gang om måneden,
for at udjævne udsættelsen for sollys.

Brug aldrig slibemidler eller kemikalier til at rengøre dine møbler.

Efterlad ikke træet dækket af lufttætte materialer (f.eks. en voksdug) i længere tid, da træet skal have luft for 
at kunne “trække vejret”.

For mere information om pleje og vedligeholdelse - besøg vores hjemmeside
WWW.KRISTENSEN.COM


