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Do you dare to make a sustainable choice? 



Vedligehold 

Bæredygtighed for alle:  

Ved at fremme udviklingen af bæredygtige løsninger, og i større grad tænke genanvende-

lighed ind i vore materialer, kan vi bevare jordens ressourcer længere.  

 

Du kan hjælpe os ved at passe godt på dit nye Denwood by HORN produkt, som med den 

rette vedligehold kan holde i mange år frem.   

 

Vores designs i massivtræ er alle fremstillet af træ hvor naturlige farver og nuancer er bibe-

holdt. For at sikre at træet holder sig smukt og sundt, har vi i det følgende samlet de bedste 

råd, tips og anbefalinger.   

 

 

Oliering: 

Vi anbefaler løbende oliering, da det bringer træets naturlige glød og årernes forskellige 

nuancer frem, beskytter mod revner, samt gør det modstandsdygtigt overfor fedt og farve-

stoffer.  

 

Hyppigheden afhænger af brugen.  

Bruger du produktet hver dag, anbefales oliering 2-4 gange årligt.   

 

Olieringsvejledning:  

 For at sikre optimal optagelse, olieres træet når det er helt tørt.  

 Påfør i cirkulære bevægelser rigeligt med olie på alle sider og kanter.  

 Lad træet suge olien i 24 timer (gerne i lufttæt pose). Eventuelt overskydende olie kan 

herefter tørres af med en tør klud.  

 Stil træet til tørring. Dette sikrer træet tid til at optage al olie, inden det igen vaskes ef-

ter brug.  

 

 

Vi anbefaler at anvende en neutral olie, men specialfremstillet olie med fødevaregodken-

delse kan også anvendes.  



Gode råd 

Efter daglig brug:  

Den daglige rengøring klares let med lunkent vand og svamp eller børste. Husk dog at va-

ske træet på begge sider, for at undgå at træet buer.  

Efter vask aftørres grundigt med viskestykke.   

 

Ved brug af produktet til afsæt af madvarer, kan træet overhældes med kogende vand, for 

at dræbe bakterier.  

 

Undgå: 

 Opvaskemaskine og iblødsætning, da det kan få træet til at slå revner.  

 At lade madrester stå over længere tid, da det kan trænge ind i træet.   

 

Lugt?  

Efter længere tids brug og ved manglende vedligehold og daglig rengøring, kan træet be-

gynde at lugte svagt samt afgive dårlig smag -Dette kan fjernes, ved at skylle træet med 

eddike. Husk efterfølgende af vaske træet af med vand.  

 

Mindre ridser og pletter?  

Ønsker du en dybere, anti-bakteriel rengøring, der samtidigt fjerner mindre ridser og plet-

ter, er et godt husholdningsråd; Salt og citron. 

-Drys et tyndt lag salt ud over træet.  

-Tag en halv citron, og gnid den med snitfladen rundt i saltet.  

-Vask overskydende salt af med varmt vand. 

-Når træet er helt tørt gives en olie-behandling.  

 

 

Ridser?  

Ridser i træet kan fjernes med fint sandpapir (korn 220). Slib blidt, og husk efterfølgende 

vask med varmt vand og olie behandling.  

 



Vi skylder hinanden at gentænke hvordan vi definerer kvalitet, og sikre at vi passer både 

på miljøet, menneskene bag produktet og selvfølgelig dig som slutbruger.   

 

Kvalitet for miljøet 

Vores nuværende forbrugsmønstre er uholdbare, og vi producerer alt for meget affald. 

Denwood by HORN blev grundlagt i 2016 som en social ansvarlig virksomhed, med det 

formål at designe interiør produkter af materiale fra vores bordplade produktion, der tidli-

gere var blevet smidt ud. I dag designes vores interiør sortiment af forskellige genbrugsma-

terialer fra både HORN Bordplader A/S samt andre virksomheder, for at sikre tilstrækkelig 

forsyning samt hjælpe andre med også at minimere deres spild.   

 

Kvalitet for menneskene bag produktet  

Udover at være modtager af rest– og spildprodukter, er vi meget opmærksomme på vores 

sociale ansvar. I samarbejde med kommuner og jobcentre forsøger vi derfor at hjælpe 

mennesker der, af forskellige årsager, har en reduceret arbejdskapacitet, til at få det dagli-

ge arbejdsliv tilbage på rette spor. 

 

Kvalitet for dig   

Målet med Denwood by HORN er at udnytte verdens ressourcer bedst muligt samt udfor-

dre nuværende forbrugsmønstre, og hjælpe dig til at træffe et mere bæredygtigt valg.   

Alle produkter er produceret efter høje kvalitetskrav til både design og holdbarhed, og vi 

håber, at du vil være med til at passe godt på dit Denwood by HORN produkt. 

 

Læs mere om vores holdning til bæredygtighed på: 

www.hornbordplader.dk samt www.denwoodbyhorn.dk 
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