
Skötselråd för möbler i aluminium, Textilene och Gaumo™ 
Vad roligt att du valde en möbel från Hillerstorp! 
 
Möbler i Gaumo™ består av styrenplast som präglats för ett livligt träliknande utseende. 
 

 
 
Produktfördelar 
Möbler av aluminium med inslag av Textilene och Gaumo™ kräver endast lite underhåll. Gaumo™ 
består av återvunnen polystyren som präglats för att få ett träliknande utseende. Materialet har en 
hård yta och används ofta till detaljer som armstöd och bordsskivor. Möbeln klarar att stå ute hela 
sommaren om skötselråden följs. 
 
Rengöring & underhåll 
Tvätta möbeln regelbundet med ett milt rengöringsmedel så att inte smutsen får fäste. Gaumo™ är 
motståndskraftigt mot fläckar. Skulle de ändå uppstå, tvätta av ytan, låt torka och efterbehandla med 
ett tunt lager träolja. Oljan ska ha en torrhalt på ca 25-32%. Var noga med att torka av överflöd med 
en trasa. 
 
För att förlänga livslängden på din möbel rekommenderar vi att du skyddar den med ett möbelskydd. 
 
Tips 
Lämna ej kvar glas- eller glasföremål på ytan då mycket höga temperaturer kan uppstå. Glaset verkar 
som ett förstoringsglas och kan ge brännmärken. 
Använd underlägg för varma grytor eller liknande. Detsamma gäller för glas och porslin för att 
undvika fläckar. 
Förvara din möbel torrt och svalt vintertid. 
Skulle korrosion uppträda på skruvar – borsta dem rena med stålborste och täck med rostskyddsfärg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maintenance advice: Furniture made of aluminum, Textilene or Gaumo™. 
Congratulations on your choice of garden furniture from Hillerstorp! 
 
Gaumo™ furniture consist of styrene plastic that is characterized for a lively, wood-like look. 
 

 
 
Product benefits 
Aluminum furniture with textilene fabrics and Gaumo™ are easy to handle and requires only a little 
maintenance. Gaumo™ consists of recycled polystyrene plastic that has been stamped to have a 
wood-like appearance. It has a hard surface and is often used for details like armrest and table tops. 
The furniture can be left outdoors during the summer season if the maintenance instructions are 
followed. 
 
Cleaning & maintaining 
Wash the furniture regularly with a mild detergent. Gaumo™ is resistant to stains. Should they still 
appear, wash off the surface, let it dry and treat the material with a thin layer of wood oil. The oil 
should have a dry content of approximately 25-32%. Be sure to wipe off excess oil with a cloth. 
 
To maintain the furniture in good condition we recommend protecting it with a furniture cover. 
 
Advice 
Do not leave glasses or glassy objects on the surface as very high temperatures may occur due to the 
a magnifying glass-effect that can leave burn marks. 
Use coasters for hot dishes. The same goes for glass and porcelain to avoid marks. 
Store your furniture dry and cool during the winter-season. 
If corrosion occur on screws – brush them clean with a steel brush and cover with anti-corrosive 
paint. 
 




