
Kiitos kun valitsit tuotteemme. Jotta tuotteemme toisi sinulle iloa ja käytettävyyttä 
mahdollisimman pitkään, olemme kasanneet sinulle oheen muutamia vinkkejä tuotteestasi 
hoitoon.


HOITO-OHJEET

- Kuivaa ja puhdista roiskeet ja tahrat mahdollisimman nopeasti. Eräät tuotteet, kuten kahvi, 

tee, alkoholi ja punaviini mm. voivat aiheuttaa tuotteen pinnan värjäytymistä. Jopa märkä 
vesilasin pohja jäädessään pöydälle aiheuttaa pysyvän jäljen pinnalle. 

- Vältä suoraa auringonvaloa . Suora auringonvalo todennäköisesti muuttaa tuotteesi väriä 
huomattavasti nopeammin kuin se muutoin muuttuisi. 

- Iso lämpölähde (esim. Takka) kuivattaa puuta nopeasti aiheuttaen mm. halkeamia ja puun 
kutistumista, lisä öljyämisen tarvetta. 

- Älä laita tuotteita kuten ruokaa, kukkia, vihanneksia, kynttilöitä tmv. Suoraan pinnalle. 
Käytä aluslautasta, kuppia tai muuta alustaa mistä ei voi imeytyä kosteutta tai väriä puun 
pinnalle. 

- Käytä huopatassuja tai muita suojia suojataksesi lattiasi naarmuilta, joita tuotteesta voi 
tulla lattiaan. 

- Puhdista huonekalusi säännöllisesti pölystä ja liasta nihkeän kuivalla liinalla tai imurin 
huonekalusuulakkeella. 

- Pöydän jalkojen kiinnitystä on tarpeen tarkistaa ja tarvittaessa lisäkiristää muutaman 
kuukauden sisällä kasauksesta.  

PUU 
Puu on loistava luonnollinen materiaali, johon vaikuttaa ilmakosteus, lämpö ja valo. 
Myös käsitelty puu, kuten öljytty, maalattu tai lakattu ja petsattu puu elää vielä ilmankosteuden 
ja lämpötilan vaihteluiden mukaan. Talvella lämmityskaudella on erityisen kuivaa ja kesällä taas 
kosteus ja lämpötila nousee. Tästä johtuen puu kutistuu ja turpoaa vuodenaikojen ja 
olosuhteiden mukaan. Tämä on luonnollista mutta voi aiheuttaa pieniä halkeamia ja 
mittamuutoksia. Halkeamat, värimuutokset, oksat ja mittamuutokset eivät vaikuta tuotteen 
käytettävyyteen ja ovat puulle luonnollisia eivät tästä johtuen ole vikoja eli reklamoitavia 
asioita. 

PINNAN ÖLJYÄMINEN JA PETSAAMINEN 
Öljytty huonekalu vaatii uudelleen käsittelyä säännöllisesti. Kuinka usein ja kuinka paljon riippuu 
olosuhteista ja puusta itsestäänkin. Myös huonekalun kova käyttö sekä mm. Valon määrä 
vaikuttaa uudelleenkäsittelyiden tiheyteen ja öljyn/petsin määrään. 
Suositeltavaa puuöljyä tai petsiä/vahaa löydät huonekaluliikkeesi tai rautakaupan valikoimasta. 
Noudata myyjän suosituksia ja ohjeita öljyämiseen.Uudelleenkäsiteltäessä pintaa voi myös hioa 
kevyesti hienolla hiopmapaperilla (tarvittaessa öljytty). Hionnalla voit poistaa öljytessä, 
kuivauksesta johtuvaa ns. ”tikkujen nousua) tai muita pinnalle tulleita vahinkoja. Kokeile 
haluttua käsittelyä ensin pinnalle mikä ei ole näkyvissä. Muista heittää öljyämiseen käytetty rätti 
turvallisesti ohjeiden mukaisesti pois. Siinä on tulipalon vaara! 



Thank  you for choosing our products. For you to enjoy these selected items for as long as 
possible here are few tips how to take care of them


CARE INSTRUCTIONS

- Dry out all spills as soon as possible. Some drinks like coffee, tea, red wine can easily give a 

colorful stain to your table. 
- Do not place furniture under direct sunlight. Direct light from the sun can change the color 

of your furniture much faster than it would happen otherwise. Please pay attention how you 
place your furniture therefore 

- Also a heat source nearby will make your furniture dry very fast.  
- Do not place flowers, vegetables or other similar organic items directly to table top. Use a 

plate or glass beneath them. 
- Use soft SPOTS under the foot of your furniture to protect your floor from scratches 
- Please clean your furniture regularly from dust and other dirt with a dry cloth 
- Retighten the screws after few weeks/months from first installing the furniture. This is 

done since wood will continue drying and living especially on dry winter season. 

WOOD 
Wood is a great living natural material. Wood is affected by humidity, temperature and light. 
Even finished furniture; oiled, painted or even lacquered wood changes according the humidity 
and temperature. At winter when it is very dry and cold we turn on the heating which further 
dries our rooms and houses. This causes wood to shrink and possibly to even crack if there is 
enough tension in it. When the climate changes to warmer more moistured climate wood 
swollens again. Therefore small cracks can be formed in surfaces. These do not affect the 
usability or structural hardness of the furniture itself and not considered as claims/faults. Also 
small color changes and knots are acceptable in furniture and are not to be accounted as faults. 

OILING THE FURNITURE 
Oiled furniture treatment has to be done periodically. How often and how much depends 
of the wood itself and climate where it is used and of course how much the furniture is 
been used as well. Wood oils recommended by seller can be found in most furniture and 
hardware stores. Follow the instructions of oil supplier. You may use a fine sanding paper 
as well to smoothen the surface from small ticks, scars or other damages. You should try 
this first to surface hidden and not visible. You may also want to use oil at the same time 
when using sanding paper. Remember to cast away räg used in oiling since it can be a 
risk to a fire! Follow instructions given from the seller.


