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MATERIAL & SKÖTSEL FURUPRODUKTER

Bra gjort! Du har precis köpt en FSC-märkt svensktillverkad furuprodukt från TÔNN. 
Alla TÔNNs furuprodukter tillverkas av ett litet snickeri i Gargnäs, i norrländsk tall från 
hållbart skogsbruk. Nedan hittar du tips och råd om hur du tar hand om din furuprodukt 
och får den att hålla i många, många år.

Samtliga furuprodukter från TÔNN levereras obehandlade, så att du själv har möjlighet 
att välja den ytbehandling som passar dig och ditt hem bäst. Följande information och 
råd gäller hyllplan, skrivbord, skåp och vägghyllor i obehandlad furu. 

EGENSKAPER

Furu är ett levande material som påverkas av temperaturväxlingar och luftfuktighet. 
Får du hem ett hyllplan som inte är helt plant när du packar upp det, kan det bero på 
skillnaden i temperatur och luftfuktighet från frakten till ditt hem. Vi rekommenderar 
då att du lägger hyllplanet på golvet över natten med den rundade sidan uppåt. På så 
sätt kommer fukten att vädras ur träet. Vid behov kan du vända hyllplanet igen och låta 
torka ytterligare.

När den obehandlade furun är ny har träet en ljus färg. Lämnas den obehandlad kommer 
den med tiden att mörkna. Obehandlat trä kommer även fortsatt att röra sig, även om 
rörelsen avtar en del med tiden.

SKÖTSELRÅD

Vi rekommenderar dammtorkning av den obehandlad furun och att du alltid använder 
underlägg om du placerar varma objekt på den, samt att du undviker vassa objekt då det 
lätt blir märken i träet. Vill du ha en slittåligare yta rekommenderar vi att du behandlar 
din furuprodukt.

BEHANDLING

Den obehandlade furun kan behandlas på en rad olika sätt, beroende på vilket utseen-
de och vilken funktion du är ute efter. Väljer du att behandla furun är det viktigt att du 
behandlar alla sidor, annars kommer den obehandlade sidan fortsätta att reagera på 
luftfuktighet och temperatur, och riskerar att vrida sig.

TÔNN har tillsammans med Ovolin Färgfabrik och Byggnadsvård tagit fram en kollektion 
kulörer av äggoljetempera, som passar perfekt att måla dina furuprodukter med. Ägg-
oljetemperan är en helt biologisk nedbrytbar produkt som ger en heltäckande matt yta 
med fint liv. Vi säljer även ett antal utvalda nyanser av Osmos Dekorvax, ett vax som ger 
dina furuprodukter en ton och skyddar mot färgförändringar, samtidigt som träets ka-
raktär och ådring behålls. För en ännu slittåligare yta rekommenderar vi att avsluta med 
Osmos hårdvaxolja. Mer information om både äggoljetempera, dekorvax och hårdvaxolja 
hittar du på vår hemsida www.tonnfurniture.com.
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MATERIAL & CARE PINEWOOD PRODUCTS

Well done! You’ve just bought a FSC-labeled product from TÔNN. All TÔNN’s pinewood 
products are manufactured by a small carpentry shop in Gargnäs, Sweden, using pine- 
wood from sustainable forestry localy grown in the north of Sweden. Below you’ll find 
advice on how to take care of your pinewood product to make it last for many, many 
years to come.

All pinewood products from TÔNN are delivered untreated, so that you’ll have the 
opportunity to choose which surface treatment that best suits you and your home. The 
following information applices to shelves, desks, cabinets and wall shelves in untreated 
pinewood.

CHARACTERISTICS

Pinewood is a living material that is affected by temperature changes and humidity. If 
upon recieving your order, you discover that a shelf is slightly arched, it may be due to 
the difference in temperature and humidity from the shipping to your home. If so, we 
recommend that you place the shelf on the floor overnight with the rounded side up. 
This way, the moisture will be vented from the wood. If necessary, you can turn the 
shelf over again and let it dry further.

When the untreated pinewood is new, the wood has a light color. If left untreated, it 
will darken over time. Untreated wood will also continue to move, even if the move-
ment decreases somewhat over time.

CARE INSTRUCTIONS

We recommend cleaning the untreated pinewood with a damp cloth and advice you to 
always use coasters if placing hot objects on it. Avoid sharp objects as the wood will 
easily mark. If you want a more durable surface, we recommend that you treat your 
pinewood product.

TREATMENT

The untreated pinewood can be treated in a number of different ways, depending on 
what kind of appearance and what function you are looking for. If you choose to treat 
the pinewood, it is important that you treat all sides, otherwise the untreated side will 
continue to react to humidity and temperature, which might cause swelling or bending.

TÔNN, together with Ovolin Färgfabrik and Byggnadsvård, has developed a collection of 
colors of egg oil tempera, which are perfect for painting your pinewood products. Egg 
oil tempera is a completely biodegradable product that gives a livley matte surface. We 
also sell a number of selected shades of Osmos Dekorvax, a wax that gives your pine- 
wood products a tone as well as protection against changes in color, while maintaining 
the character and grain of the wood. For an even more durable surface, we recom-
mend finishing with Osmos hard wax oil. More information about both egg oil tempera, 
decorative wax and hard wax oil can be found on our website www.tonnfurniture.com.


