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CORIAN

Bänkskiva Corian Lava Rock
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Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid även ser 
ett prov. 

CORIAN färgval

Classic Färgprov Hel skiva

Färg: Designer White
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 

Färg: Cameo White
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 

Färg: Glacier White
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 

Färg: Artista Beige
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 

Färg: Artista Canvas
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 

Färg: Artista Dust
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 

Färg: Artista Gray
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 

Premium
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CORIAN färgval

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid även ser 
ett prov. 

Premium Färgprov Hel skiva

Färg: Arrowroot
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 

Färg: Clam Shell
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 

Ultimo

Färg: Lava Rock
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 

Färg: Sagebrush
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 

Färg: Deep Black Quartz
Tjocklek: 12 mm
Yta: Satin
Max. mått  3600  1200

Egenskaper: 
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 CORIAN färgval

Classic

Cameo White 12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Designer White 12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Glacier White  12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Premium

Artista Beige 12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Artista Canvas 12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Artista Dust 12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Artista Gray 12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Deep Black Quartz 12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Ultimo

Arrowroot 12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Clam Shell 12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Lava Rock 12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Sagebrush 12 mm Satin 3600 x 1200 mm

Farge tjocklek yta max mått Egenskaper

Detaljbild för möjlig skarv.

Dessa färger klassas som standard. För andra färger eller strukturer, vänligen kontakta orderavdelningen. Tänk på en längre leveranstid, pris på begäran. 

Förklaring ikoner
Stor färgskillnad. Dessa färger kännetecknas av stora 
färgskillnader i skivan, från ljus till mörk eller en ven.  Stora 
kontraster och- eller färgskillnader kan förekomma, speciellt vid 
ev. skarvar. Informera alltid om detta vid säljtillfället. 
Ny färg i kollektionen

Utgående färger 2022 (finns så länge lagret räcker)

Cool Gray Keystone

Graylite Stratus

Utgående färger 2022 (finns i tilläggskollektion)

Ash Concrete Neutral Concrete 

Deep Mink Nimbus Prima

Dune Prima Sonora

Grey Onyx White Onyx

Juniper
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Material
Uppbyggnad

Naturliga mineraler (2/3)
Akryl- eller polyesterharts
pigment

Produktbeskrivning
Max. mått 3600 x 1200 mm (längre 

bänkskivor möjligt, men på 
begäran på grund av transport och 
installation)

Tjocklek: 12 mm ytskikt
Vikt: 25 kg/m2 (baserat på en 40 mm 

förtjockad bänkskiva)
Användningsområden: Skräddarsydda bänkskivor, 

väggpaneler, stödsidor och 
fönsterbänkar

       
Egenskaper
Fördelar  

Oöverträffad hållbar
100% homogen (kommer inte att släppa i lager)
Hygienisk: matrester tas inte upp
Osynlig skarv, lim som fyller ut skarvar ger minimalt 
synliga skarvar
Mindre skador, går lätt att reparera 
brett utbud av färger och mönster

Viktigt:
använd skärbrädor och underlägg för att undvika 
onödiga reparationer (eller till och med irreparabla 
skador)
 Corian diskho utan rostfri botten kan inte kombineras 
med vattenkranar som har kokande vatten. Skador som 
orsakas av sådan vattenkran på din Corian-bänkskiva 
eller Corian diskho kan inte reklameras
 på mörka färger syns repor och användningsspår 
tydligare. Detta är ingen anledning till reklamation.
 Före installationen, placera bänkskivan liggandes där 
den ska monteras. Detta acklimatiserar bänkskivan 
och förhindrar att bänkskivan rör sig/ändrar sig efter 
installationen. 
Sömlös limning och bearbetning av Corian får endast 
utföras av en kvalificerad Dekker Nordic tekniker för att 
garanti ska gälla. Ange detta på din beställning. 
 Stå eller sitt aldrig på bänkskivorna
 För garanti och allmänna villkor se separat bilaga.  
www.dekkernordic.se 

Beställning (se sidan 0.12)
 beräkning av längder, avrunda upp till 100mm (min. 
600 mm)
Bänkskivan är anpassad för kantbearbetningar på 25, 
40, 60, 80 och 100 mm höga
(Standard) dimensionstolerans 3 mm (längd, djup, 
höjd)
Beräkna bearbetningar och kantbehandlingar alltid 
separat!
 Avstånd mellan skåp och vägg ska vara min. 2 mm 
(materialet kan eventuellt expandera)
 beställ alla bänkskivor samtidigt på grund av färg- 
och strukturskillnader mellan batcherna (skillnaderna 
kommer att hållas till ett minimum, men vissa 
skillnader - särskilt med väggpaneler - är oundviklig!); 
vid senare mätning, ge oss plus-minus storlekar och 
informera oss baserat på "reservation". Vid efter- 
eller omleveranser är färgskillnader mellan delarna 
oundvikliga och ingen anledning till reklamation. 
Reserverat material (för väggskivor) ska "ropas 
upp" inom en månad efter leverans av bänkskivan 
(långsiktigt möjligt i samråd). 
 Maximal längd på en bänkskiva eller väggpanel 
är 3600 mm. Över denna längd är bänkskivorna 
nästan osynligt sömlöst limmade. Men endast när 
konstruktionen och transport tillåter detta. Vänligen 
kontakta vår orderavdelning för att diskutera detta. 
 vid frihängande delar och skivor med spännvidd 
måste i vissa fall extra förstärkning appliceras. Den 
översta delen kan förstärkas från en kanthöjd på 
30 mm (VF03), vilket förhindrar nedhängning och 
den avslutas omedelbart snyggt på undersidan. 
Köksritningen ska ange vilken del som är frihängande 
och var stödet från köket slutar. Varje situation är unik, 
men håll som huvudregel att för varje frihängande del 
måste minst dubbelt så mycket extra armering finnas 
på köket (genomsnittlig beräkningsfaktor är 1,7). Om 
konstruktionen visar större spännvidder eller om ett 
annat strukturellt problem uppstår, vänligen kontakta 
orderavdelningen.                

CORIAN Produktinformation

om L > 250 mm 
och L <600 mm  
ytterligare stöd är 
nödvändigt. 

Notera: För 12 mm massiv och 25 mm (F025) bänkskivor gäller att dessa 
alltid ska ha fullt stöd! 

Om L > 600 mm
och L <1500 mm 
är en extra 
förstärkning 
nödvändigt. 

Om L > 250 mm
och L <450mm 
ytterligare stöd är 
nödvändigt. 

L L L
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För att förhindra att en massiv bänkskiva (utan extra 
limmad konstruktion) eller uppbyggd bänkskiva 
(F025, 25mm) från att sjunka/hänga, krävs en 
extra förstärkning. För skåp som är 800 mm eller 
större rekommenderar vi att du använder vårt 
förstärkningssats.

för att (helt) kunna installeras stressfritt. Använd vårt 
supportset för detta.

Denna separata förankringssats kan beställas under 
artikelnummer DIV-STEUN-GR.

Ordern ska innehålla: färg, mått, urtag (inklusive typ 
av diskho och/eller häll), framkantsmått vid urtag, 
skåpdjup vid högskåp, typ av kantbearbetning och där 
denna kantbearbetning skall vara och helst en ritning 
av köket
 Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt 
orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi 
att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din 
orderbekräftelse, eftersom den är bindande!. 
 Vi behöver din ritning minst 5 veckor innan önskad 
leverans. 

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt 
orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi 
att fortsätta enligt ritningen. Kontrollera alltid din 
orderbekräftelse, eftersom detta är bindande! 

Omarbetning är möjligt men inte att rekommendera; 
beställning måttanpassat ger alltid bäst resultat!

Ändringar och avbokningar
 Indikeras i orderbekräftelsen. 

Det är inte möjligt att ändra eller avbeställa 
bänkskivor med färger och diskbänkar som inte ingår i 
standardkollektionen (de kommer att beställas speciellt 
för dig)

Leverans
 Leveranstid är 4-5 veckor (ta hänsyn till den tid som 
krävs för mätning, leverans och installation! max 2 
veckor innan leverans "ringa upp" på grund av risk 
för skador på lagret och högre chans för förekomst 
av material fr.o.m. samma parti för eventuella 
tilläggsbeställningar), längre under semesterperioden
 bänkskivor och väggpaneler är standardförpackade i 
trälådor. Mindre delar i kartong.
diskho levereras separat
 Installationskrav, skötselråd och garantivillkor 
inkluderas
restmaterial från utskärningar är inkluderat. Se till att 
den alltid finns med i köket.
 Vid leverans av bänkskivorna, se till att goda 
lyftförhållanden och förvaringsutrymme finns. 
 Vid leverans till beställningsadress, så sker detta till 
tomtgräns.
 Vi behöver din order ca 5 veckor innan önskad 
leverans.

Kontrollera din leverans noga. Godset måste besiktigas 
och prickas av. Synliga skador måste noteras på 
fraktsedeln. Skadeanmälan skall ske omgående, dock 
senast inom 7 dagar efter mottagandet. För anmälan 
efter som inkommer senare lämnas ingen ersättning.

Mätning och installation
 Se kapitlet "service".

Underhåll
Dagligt underhåll
Torka av bänkskivan dagligen med en disktrasa och tex 
ett milt diskmedel. Skölj alltid noggrant med ljummet 
vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk 
eller kökspapper. Detta absorberar rester av smuts och 
tvål- och vattenrester.

Periodiskt underhåll
För att behålla materialets ursprungliga glans, 
behandla det regelbundet med ett slipmedel (Cif) 
och en slipsvamp. Skölj alltid väl med ljummet vatten 
och torka diskhon med en ren, torr kökshandduk eller 
hushållspapper.

Ta bort specifika fläckar
Fett- och oljerester (glänsande eller bruna fläckar)

CORIAN Produktinformation
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Du kan ta bort fett- och oljerester med en mikrofiberduk 
och lite
utspädd blekmedel. Skölj alltid väl med ljummet vatten 
och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller 
hushållspapper.

Tråkiga fläckar (svåra vita el. bruna)
Låt rengörings medlet verka ett tag. Behandla sedan 
med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan 
ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med 
ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr 
handduk eller kökspapper. 

Bläck, färg el. nikotin
Ta bort bläck, färg, nikotin eller filtpennfläckar med 
bensin eller terpentin. Skölj alltid noggrant med ljummet 
vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk 
eller kökspapper.

Ta bort envisa fläckar
Använd en svamp och ett flytande slipmedel. Blöt 
svampen så att slipmedlet är tillräckligt utspätt och den 
polerade ytan inte skadas. Behandla alltid en större yta, 
eftersom intensiv användning på en liten yta kan leda till 
skillnad i glans. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten 
och torka bänkskivan med en ren, torr kökshandduk 
eller kökspapper. Har fläckarna, ringarna eller reporna 
minskat men ännu inte försvunnit helt? Upprepa då den 
här processen. Denna behandling är inte avsedd för det 
dagliga underhållet av din bänkskiva!. 
Denna behandling är inte avsedd för det dagliga 
underhållet av din bänkskiva!

Obs: Använd ALDRIG starka kemikalier som aceton, 
klorerade lösningar, färgborttagningsmedel och starka 
syror. Vid spill, avlägsna omedelbart med mycket vatten!

 Tips
 Låt aldrig vätskor torka. Lämna inte fetter eller 
livsmedel på skivan under onödigt lång tid.
Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel tex. 
färgavlägsning, borst/metall, ugnstvättmedel, klor, 
avloppsrensare el. andra kemiska ämnen

Mer information!
Vill du veta mer om rengöring besök  
www.dekkernordic.se

CORIAN Produktinformation
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12 mm Corian (limmad 
konstruktion) utan kantbehandling

12 mm Corian (limmad 
konstruktion) utan kantbehandling

12 mm Corian (limmad 
konstruktion) utan kantbehandling

CORIAN kärnmaterial

HM1-030 2.130 2.663

HM1-060 3.740 4.675

HM1-065 4.010 5.013

HM1-070 4.510 5.638

HM1-080 5.880 7.350

HM1-090 6.690 8.363

HM1-100 7.350 9.188

HM1-110 8.070 10.088

HM1-120 8.660 10.825

HM1-135 9.660 12.075

HM1-150 10.750 13.438

HM2-030 3.300 4.125

HM2-060 5.310 6.638

HM2-065 5.740 7.175

HM2-070 6.300 7.875

HM2-080 7.550 9.438

HM2-090 8.700 10.875

HM2-100 9.690 12.113

HM2-110 10.660 13.325

HM2-120 11.630 14.538

HM2-135 12.990 16.238

HM2-150 14.020 17.525

HM3-030 5.010 6.263

HM3-060 7.690 9.613

HM3-065 8.080 10.100

HM3-070 8.980 11.225

HM3-080 10.230 12.788

HM3-090 11.390 14.238

HM3-100 12.310 15.388

HM3-110 13.330 16.663

HM3-120 14.570 18.213

HM3-135 15.990 19.988

HM3-150 17.550 21.938

Classic Order nr. exkl moms inkl moms

Premium

Ultimo

Hörnlösning 1 (vinkellösning) styck

Hörnlösning 2 (diagonallösning) styck

Hörnlösning 3 (vinklad sektion med geringsled) styck

Hörnlösning 3a (snedställd hörndel med vinklad koppling) styck

Hörnlösning 4 (helvinkelsektion med geringsled) styck

Hörnlösning 4a (helvinkelsektion med geringsled) styck

HM-HV1 530 663

HM-HV2 1.230 1.538

HM-x-HV3-105 11.040 13.800

HM-x-HV3A-105 11.040 13.800

HM-x-HV4-105 15.190 18.988

HM-x-HV4A-105 15.190 18.988

Hörnlösningar

Bänkskivor upp till 300 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 700 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 800 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1000 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1100 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1350 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1500 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 300 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 700 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 800 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1000 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1100 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1350 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1500 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 300 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 700 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 800 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1000 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1100 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1350 mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1500 mm djup per m1
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CORIAN kantbearbetningar

2F per m1

F025 per m1

VF03 per m1

VF04 per m1

VF06 per m1

VF08 per m1

VF10 per m1

VF03 per m1

VF04 per m1

VF06 per m1

VF08 per m1

VF10 per m1

D13 per m1

12 mm kant inkl. dubbel fasett

25 mm dubbeltjock kant med fasett

Gerad kant 30 upp till 100 mm med 
fasett

32 upp till 102 mm vattenstopp

20 mm upphöjd kant baktill

HM12-R2F 570 713

HM-F025 1.250 1.563

HM-VF03 1.250 1.563

HM-VF04 1.250 1.563

HM-VF06 1.590 1.988

HM-VF08 1.940 2.425

HM-VF10 2.250 2.813

HM-FW03 1.250 1.563

HM-FW04 1.250 1.563

HM-FW06 1.590 1.988

HM-FW08 1.940 2.425

HM-FW10 2.250 2.813

HM-D13 2.010 2.513

Dubbelfasettkant Order nr. exkl moms inkl moms

Dubbeltjock kant med fasett

Geringskant med fasett

Vattenstopp

Upphöjd kant baktill

Andra kantbehandlingar på begäran. För höga skåpsfinishar ska du alltid beställa/beräkna hela sidan.
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CORIAN extra arbeten

Sned kant utan kantbearbetning. styck

Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning styck

Rundat hörn från en radie av 300 mm, utan kantbearbetning styck

Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning styck

Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbehandling styck

Specialförstärkning för diskmaskin (600 x 600 mm, 204 euro per m2) styck

Hellimmad konstruktion per m2

Extra förstärkning på grund av frihängande delar från VF03, RR03 och VP03 per m2

Limmade skarvar (endast möjligt i samråd) styck

Cascade A (1000 mm längd) styck

Cascade B (1500 mm längd) styck

Yta med 4 rostfria stålstift, modell liten rektangel (400 x 150 mm) styck

Yta med 5 rostfria stålstift, stor oval modell (400 x 200 mm) styck

Avrinningsrännor A (4 st. 400 mm) styck

Avrinningsrännor A (4 st. 500 mm) styck

Beräkna alltid kantbehandling och maskinbearbetning separat!

Urtag för ovanpåliggande häll upp till 600 mm styck

Urtag ovanpåliggande häll över 600 mm styck

Urtag för integrerad häll (skicka en teknisk ritning) styck

Utskärning med integrerad eluttag / kontrollpanel Selsiuz / Gessi / Osiris (max. 
200 x 200 mm)

styck

Uttag integrerad diskbänk max. 450 x 450 mm 450 styck

Uttag integrerad diskbänk max. 450 x 450 mm 450 styck

Urtag för undermonterad diskho styck

Tillägg för diskhoar utanför sortimentet (..... = utskärning av artikelnummer) styck

Hål för blandare (ange diametern) styck

Hål för blandare i diskho (ange diametern) styck

Urtag för utanpåliggande powerport/uttag (Ø 70-120 mm) styck

HM-KPL-MD 1.070 1.338

HM-KPL 1.450 1.813

HM-UIT-KOOK-I 3.350 4.188

HM UITVKKL 1.890 2.363

HM-UITVK 2.530 3.163

HM-UITVKGR 3.350 4.188

HM-UITOND 3.350 4.188

……B 1.000 1.250

 

HM-KRG 350 438

KRG035 235 294

HM-KPL-ROND 1.070 1.338

HM-S 760 950

HM-R30 1.730 2.163

HM-R31 3.190 3.988

HM-KOL-A 870 1.088

HM-KOL3-A 1.130 1.413

HM-ONDZ-VW 734 918

HM-ONDZ-MAS 2.040 2.550

HM-ONDZ-VERST 3.480 4.350

1.250 1.563

HM-CASCADE 5.060 6.325

HM-CASCADE2 6.280 7.850

HM AFZ-4-VIERK 2.560 3.200

HM AFZ-5-OVAAL 3.050 3.813

HM-AFD4-400 2.560 3.200

HM-AFD4-500 3.050 3.813

Urtag Order nr. exkl moms inkl moms

AMWD ytterligare bearbetning
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HMNAW-1-005 390 488

HMNAW-1-010 740 925

HMNAW-1-020 1.550 1.938

HMNAW-1-030 2.130 2.663

HMNAW-1-040 2.880 3.600

HMNAW-1-050 3.450 4.313

HMNAW-1-060 3.740 4.675

HMNAW-1-070 4.510 5.638

HMNAW-1-080 5.880 7.350

HMNAW-1-090 6.690 8.363

HMNAW-1-100 7.350 9.188

HMNAW-1-110 8.070 10.088

HMNAW-1-120 8.660 10.825

HMNAW-1-135 9.660 12.075

HMNAW-1-150 10.750 13.438

HMNAW-2-005 530 663

HMNAW-2-010 870 1.088

HMNAW-2-020 1.770 2.213

HMNAW-2-030 2.650 3.313

HMNAW-2-040 3.800 4.750

HMNAW-2-050 4.510 5.638

HMNAW-2-060 5.310 6.638

HMNAW-2-070 6.300 7.875

HMNAW-2-080 7.440 9.300

HMNAW-2-090 8.330 10.413

HMNAW-2-100 9.690 12.113

HMNAW-2-110 10.110 12.638

HMNAW-2-120 11.010 13.763

HMNAW-2-135 12.330 15.413

HMNAW-2-150 14.020 17.525

HMNAW-3-005 660 825

HMNAW-3-010 990 1.238

HMNAW-3-020 1.990 2.488

HMNAW-3-030 3.010 3.763

HMNAW-3-040 4.130 5.163

HMNAW-3-050 5.220 6.525

HMNAW-3-060 5.990 7.488

HMNAW-3-070 7.010 8.763

HMNAW-3-080 8.050 10.063

HMNAW-3-090 9.090 11.363

HMNAW-3-100 10.220 12.775

HMNAW-3-110 11.010 13.763

HMNAW-3-120 12.110 15.138

HMNAW-3-135 13.550 16.938

HMNAW-3-150 14.990 18.738

Classic - 12 mm tjock (utan kantbearbetning) Order nr. exkl moms inkl moms

Premium 12 mm tjock (utan kantbearbetning)

ultimo 12 mm tjock (utan kantbearbetning)

CORIAN väggpaneler

Väggpaneler upp till 50 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 100 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 200 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 300 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 400 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 500 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 600 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 700 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 800 mm höga per m1

Väggpanel upp till 900mm hög per m1

Väggpaneler upp till 1000 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1100 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1200 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1350 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1500 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 50 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 100 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 200 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 300 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 400 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 500 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 600 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 700 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 800 mm höga per m1

Väggpanel upp till 900mm hög per m1

Väggpaneler upp till 1000 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1100 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1200 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1350 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1500 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 50 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 100 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 200 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 300 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 400 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 500 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 600 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 700 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 800 mm höga per m1

Väggpanel upp till 900mm hög per m1

Väggpaneler upp till 1000 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1100 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1200 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1350 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1500 mm höga per m1
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8.13Prislista bänkskivor 
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Synliga sidor Matt per m1

Polering synlig sida - enkelfasad (1F) per m1

Polering synlig sida - dubbelfasad (2F) per m1

Gerad kant 45 grader per m1

Håltagning för vägguttag (diam. 70 mm) styck

Andra urtag (mindre än 490 x 450 mm) styck

Limpistol för Corian fyllnadsblandning styck

Fyllningslim styck

HM-NAW-ZOET 240 300

HM-NAW-1F 320 400

HM-NAW-2F 570 713

HM-NAW-I22 730 913

HM-NAW-WCD 600 750

HM-NAW-KPL 965 1.206

1.220 1.525

HM-VULMIX 350 438

Kantprofiler Order nr. exkl moms inkl moms

Utskärningar

Monteringshjälpmedel

Sned kant utan kantbearbetning. styck

Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning styck

Rundat hörn från en radie av 300 mm, utan kantbearbetning styck

Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning styck

Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbehandling styck

Beräkna alltid en kantbearbetning separat!

HM-NAW-S 760 950

HM-NAW-R30 1.730 2.163

HM-NAW-R31 3.190 3.988

HM-NAW-KOL-A 870 1.088

HM-NAW-KOLOM 1.130 1.413

AMWD ytterligare bearbetning

CORIAN extra arbeten och stödsidor

HMSTOL-A-030 7.070 8.838

HMSTOL-A-065 10.060 12.575

HMSTOL-A-090 14.080 17.600

HMSTOL-A-120 17.990 22.488

HMSTOL-A-150 20.530 25.663

HMSTOL-B-030 9.490 11.863

HMSTOL-B-065 12.940 16.175

HMSTOL-B-090 17.830 22.288

HMSTOL-B-120 23.750 29.688

HMSTOL-B-150 27.190 33.988

Stödsida typ A halv fristående

Stödsida typ B fristående

Stödsidans bredd, 30 till 100 mm

Efter leverans kan stödpanelerna limmas sömlöst på bänkskivan (detta kan endast göras av en erfaren tekniker och baserat på efterföljande beräkning). 
Om stödsidan ska produceras med fasad kant, ange detta på din beställning.

Stödsidans bredd, 30 till 100 mm

 Fram- och baksidan är standardbehandlade. Så stödsidorna kan 
användas i kombination med underskåp - både fristående eller mot 
väggen.
De synliga delarna på skåpsidan, t.ex. vid sockeln och dörren, är i 
Fenix.  har yta av Solid Surface.
De icke synliga delarna av typ A på skåpsidan är tillverkade i trä, så att 
stödsidan enkelt kan monteras med skruvar i skåpet. 
Typ A är på baksidan färdigställd med 140 mm omvandlad.
Toleranserna i mätningen mellan bänkskivan, skåpet och stödsidan 
är mycket viktigt. För att förhindra problem tillverkar vi med 2 mm 
överhäng per synlig sida av bänkskivan i förhållande till stödsidan 
(detta sker automatiskt).  

För att säkerställa en bra skarvförbindelse mellan bänkskivan och 
stödsidan rekommenderar vi att du anger på vilken sida stödsidan skall 
installeras.
Stödsidor som fungerar som stöd för bord utan underskåp finns på 
förfrågan.
Beräkna detta per del: avrunda till närmaste 100 mm (ovan), minst 600 
mm.
Om du vill koppla ihop stödsidan och bänkskivan, vänligen kontakta 
vår orderavdelning först

d

h

b

d

h

b

Djup upp till 300 mm per m1

Djup upp till 650 mm per m1

Djup upp till 900 mm per m1

Djup upp till 1200 mm per m1

Djup upp till 1500 mm per m1

Djup upp till 300 mm per m1

Djup upp till 650 mm per m1

Djup upp till 900 mm per m1

Djup upp till 1200 mm per m1

Djup upp till 1500 mm per m1
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