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Material  
Våra stommar, bakstycken, hyllplan, lådor och luckprofiler är samtliga tillverkade av massiv 20mm furulimfog 
med undantag för helt släta luckor som tillverkas av en treskiktslimfog i furu. Lådbotten samt luckspeglar 
tillverkas av 7 mm furuplywood. 
 
Då du köper kök av oss kan du välja om du vill få köket helt obehandlat, grundoljat eller täckmålat.  
 

Obehandlat 

Samtliga delar av våra köksstommar tillverkas av trä vilket är ett levande material som förändras efter 
luftfuktighet. Det är därför viktigt att behandla träet med olja för att den ska motstå smuts och fukt samt bli 
mer formstabilt och undvika att träet slår eller vrider sig onödigt mycket. Vi rekommenderar att olja rikligt med 
Linolja Grund innan montage. Tillför rikligt med olja och låt ligga ungefär 20–30 minuter för att träet ska hinna 
suga in så mycket av oljan som möjligt. Arbeta sedan in eventuellt överskott med en trasa i träets fiberriktning 
och torka därefter torrt med en luddfri trasa. Välj gärna en ljus trasa som inte riskerar att färga av sig. Trasor 
bör blötläggas i vatten efter användning då linolja kan självantända. 
Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel, alkohol, thinner, ammoniak eller andra repande 
partiklar.  
Stommar, luckor och lådor ska omedelbart torkas av med torr trasa efter att de utsatts för vattenspill.  
 

Grundoljat 
När du köper köket grundoljat så är samtliga delar grundoljade i vår fabrik med Selders Linolja Grund.  
De invändiga stomdelarna behöver generellt inte oljas ytterligare, men se gärna över dem en gång per år och 
olja vid behov. Finns risk att de kan utsättas för fukt rekommenderar vi att olja dem minst en gång per år. 
Särskilt utsatta delar är till exempel stomdelar som är i direkt anslutning till micro, ugn, diskmaskin, kyl, frys, 
vattenkokare, kaffemaskin och andra vitvaror eller maskiner som avger värme och / eller fukt.  
 

Täckmålat                                                          
(täcksidor, luckor, lådfronter, ramverk, listverk) 
Våra täckmålade kök är först grundoljade med Selders Linolja Grund och sedan sprutmålade med en 
tvåkomponents syrahärdande täckfärg som uppfyller höga krav på fyllighet, repfasthet, nötning och 
utseende. Den har även hög härdighet mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel. 

● Använd allmänt förekommande rengöringsmedel. 
● Använd inte medel som kan repa eller lösa upp ytan. Undvik därför lösningsmedel, skurpulver, stålull 

etc. 
● Fukta ytan nerifrån och upp men rengör uppifrån och ned. Annars finns risk för att ränder uppstår. 

Eftertorka! 
 

Eventuella skador i träet ska omgående oljas / bättringsmålas för att undvika att fukt och smuts tränger in i 
träet. Om ytan skulle skadas kan du alltid slipa träet, det är en av träkökets stora fördelar! Efter en slipning ska 
alltid träet ytbehandlas från grunden igen. 
Skulle en skada uppstå kan du använda en vattenbaserad snickerifärg i samma NCS-kod och glanstal du 
beställde köket i. Resultatet blir inte perfekt, men det skyddar ditt kök tills det är dags att eventuellt måla om 
det i framtiden. 
 

Viktigt om vatten / ånga och våra kökssnickerier 
Ånga från exempelvis vattenkokare och diskmaskin kan orsaka skador på köksluckor och skåp. Undvik att placera 
maskiner som avger mycket ånga under köksskåp, och undvik att öppna en varm diskmaskin. Skulle en lucka eller 
skåp utsättas för mycket vatten är det viktigt att du genast torkar av med en torr trasa. 
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Bänkskivor i trä 

Massiva bänkskivor i furu eller ek. När du köper en bänkskiva i trä av oss kan du välja att få den obehandlad 
eller grundoljad. Furuskivorna finns både med och utan naturligt förekommande kvistar. 

Obehandlad träbänkskiva 
Viktigt är att olja in din bänkskiva för att skydda den mot fukt och smuts. Tillför rikligt med olja och låt ligga 
ungefär 20–30 minuter för att träet ska hinna suga in så mycket av oljan som möjligt. Arbeta sedan in 
eventuellt överskott med en trasa i träets fiberriktning och torka därefter torrt med en luddfri trasa. Välj gärna 
en ljus trasa som inte riskerar att färga av sig. 
Bänkskivan bör sedan oljas in upprepade gånger och vi rekommenderar att göra det minst en gång i veckan 
under den första månaden. Därefter bör du olja in den ytterligare en gång var sjätte månad för att hålla din 
bänkskiva fin och motståndskraftig under lång tid. För mer ingående anvisningar gällande oljning av ditt kök 
se gärna Selder & Company ABs egna bruksanvisning via nedan länk 
https://selder.com/Downloads/Bruksanvisning_Grundolja.pdf 
 
Trä är ett levande material som vid behov och eventuella skador kan slipas. Efter att bänkskivan slipats är det 
viktigt att du börjar från början med grundoljningen enligt ovan. Ställ inte heta kastruller, pannor eller andra 
kärl direkt på bänkskivan då detta kan orsaka skador i träet. Låt inte vatten bli liggande utan torka torrt för att 
undvika att bänkskivan skadas, spricker eller sväller. 
 

Grundoljad träbänkskiva 
När du köper din träskiva grundoljad av oss är den första viktiga inoljningen gjord. Du bör dock fortsätta olja 
in din skiva enligt rekommendationerna ovan. 
 

Granitbänkskivor 

Granit är ett väldigt tåligt, slitstarkt och hygieniskt material. Det förekommer dock porer i materialet som gör 
att vätska kan sugas ned och vi rekommenderar därför att förebygga detta genom att impregnera din 
granitskiva.  
För dagligt underhåll räcker det att rengöra med varmt vatten och trasa, men de allra flesta vanliga 
rengöringsmedlen anpassade för köksbänkar som förekommer på marknaden fungerar naturligtvis också. 
Undvik dock medel som innehåller blekningsmedel. 
 

Kvartskomposit  
Detta är materialet för dig som ställer höga krav på både utseende, tålighet och känsla i ditt kök. I huvudsak 
består bänkskivor i kvartskomposit av naturlig kvarts som tillsammans med bindemedel och färgämnen 
pressas under hårt tryck och bildar en helt porfri och mycket slitstark yta.  
Undvik att ställa heta grytor och kastruller direkt på skivan då detta annars kan orsaka permanenta skador 
och missfärgningar. För dagligt underhåll rengör med milda rengöringsmedel och varmt vatten.  
 

Marmor  
Marmor är ett vackert material som är väldigt populärt som bänkskiva i kök. Det är ett mjukare och känsligare 
material än både granit och kvartskomposit men med rätt underhåll så är marmor väl lämpad till kök. Marmor 
är känslig för syror, som till exempel vin och juice vilket man bör vara medveten om vid val av denna skiva.  
 
I marmorskivor förekommer det naturliga porer. Vi rekommenderar därför att impregnera skivan innan 
användning. För daglig rengöring används ett milt rengöringsmedel och varmt vatten.  
Använd alltid underlägg till heta grytor och kastruller, då marmorskivan annars kan skadas och få 
missfärgningar.  
 
För ytterligare anvisningen om drift, skötsel, underhåll samt montering av granit-, kvartskomposit- samt 
marmorbänkskivor hänvisar vi till leverantörens egna föreskrifter.  
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Rostfria diskhoar och diskbänkar, köksblandare, knoppar, handtag samt 
vitvaror. 
Vi hänvisar till leverantörens egna dokument och föreskrifter gällande drift, skötsel, underhåll samt montering.  
 

Beslag 

Våra beslag till luckor och lådor är noggrant utvalda för att hålla en hög kvalitet och kommer från Grass. 
Beslagen ska ej behandlas med ytterligare olja eller fett då det kan skada dem. Viktigt att hålla beslagen rena 
från smuts och damm, vid behov kan de torkas av med en fuktig trasa.  
Efterdra skruvar till lådskenor, gångjärn och övriga beslag vid behov.  
Justering av luckor och lådor kan enkelt göras vid behov, se montageinstruktionerna för detaljerad 
information. 
  


