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FENIX

Bänkskiva Fenix Soft Steel

H04_Fenix_2022-English-Swedish.indd   2 12-10-2022   14:05:17



4.3Prislista bänkskivor 

Fenix 
10

4

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. 

FENIX Färgval

Classic Färgprov Hel skiva

Färg: Angola
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1250

Egenskaper: Black  

Färg: Bold Black
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Svart  

Färg: Brown Sugar
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Svart  

Färg: Cast Iron
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Svart  

Färg: Gray Land
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Svart  

Färg: Heavy Metal
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Svart  

Färg: Soft Steel
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Svart  
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FENIX Färgval

Premium Färgprov Hel skiva

Färg: Beige Arizona
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Färg  

Färg: Castoro Ottawa
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Färg  

Färg: Forest Green
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Färg  

Färg: Ghost White
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Färg  

Färg: Ice Cream
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Färg  

Färg: Night Blue
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Färg  

Färg: Pure Brown
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150  1500

Egenskaper: Färg  

H04_Fenix_2022-English-Swedish.indd   4 12-10-2022   14:05:31



4.5Prislista bänkskivor 

Fenix 
10

4

 FENIX Färgval

Ultimo Färgprov Hel skiva

Färg: Alloy Champaign
Tjocklek: 10 mm
Max. mått  4150 1250

Egenskaper: Färg

Classic

Angola (3464) 10 mm 4150 x 1250 mm! Black

Bold Black (0720) 10 mm 4150 x 1500 mm Black

Brown Sugar (2629) 10 mm 4150 x 1500 mm Black

Cast Iron (0718) 10 mm 4150 x 1500 mm Svart

Gray Land (0724) 10 mm 4150 x 1500 mm Svart

Heavy Metal (2630) 10 mm 4150 x 1500 mm Svart

Soft Steel (2638) 10 mm 4150 x 1500 mm Black

Premium

Beige Arizona (0748) 10 mm 4150 x 1500 mm Färg

Castoro Ottawa (0717) 10 mm 4150 x 1500 mm Färg

Forest Green (0750) 10 mm 4150 x 1500 mm Färg

Ghost White (0029) 10 mm 4150 x 1500 mm Färg

Ice Cream (0030) 10 mm 4150 x 1500 mm Färg

NIght Blue (0754) 10 mm 4150 x 1500 mm Färg

Pure Brown (0749) 10 mm 4150 x 1500 mm Färg

Ultimo

Alloy Champaign (5000) 10 mm 4150 x 1250 mm! Färg

Detaljbild skarv.

Farge: tjocklek max mått Egenskaper

Svart Svart kärna

Färg Bänkskivans huvudfärg

Förklaring ikoner
Mönsterriktningen är horisontell

Bottensidan i samma färg 
Färg Bänkskivans huvudfärg

Black Svart kärna

 Vid en skarv följer inte alltid eventuell ådring i skivan med in i 
intilliggande skiva. 

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. 
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Material 
Uppbyggnad

Flera lager kraftpapper som är 
impregnerad med fenolharts, som 
komprimeras under högt tryck och temperatur till ett 
fast laminat. 
Bänkskivans kärna är svart, förutom de färger som 
ingår i premium- eller ultimo prisklassen. Denna kärna 
är i samma färg som ytan.
Fenix toppskikt består av dekorpapper försedd med 
ett nanotech skikt på toppen.
Tack vare nanotech-toppskiktet känns ytan silkeslen 
och har flera unika egenskaper.

Produktbeskrivning 
Max. mått  4150 x 1500 mm förutom 

Angola och Alloy 
 Champaign: (4150 x 1250mm)
Tjocklek:  10 mm
Vikt: 27 kg/m2 (baserat på en 40 mm 

förtjockad bänkskiva)
Användningsområden: Skräddarsydda bänkskivor, 

väggpaneler, stödsidor och 
fönsterbrädor. skräddarsydda 
bänkskivor, väggpanel, stödsidor 
Stödsidor och fönsterbrädor.

Egenskaper 
Fördelar 

speciell nanoteknikbeläggning
Mjuk känsla
självläkande förmåga
Antibakteriella egenskaper
ultra matt yta
Lämnar inte fingeravtryck
Behåller sin form (även med temperaturförändringar)
antistatisk
tack vare den slutna ytan är materialet vattentåligt 
robust och kompakt, och därför mer slagtålig än 
TopLaminate 
lika reptåligt och slitstarkt som TopLaminate 
Hygienisk och lätt att rengöra 
Möjlig att installera Pitt-Cooking 

Observera 
Använd skärbräda (repor, brännmärken, sprickor på 
grund av slag och stötar kan inte repareras)! 
Bänkskivor i mörka färger är inte mer repkänsliga 
än andra färger. Repor är dock mer synliga (repor 
omfattas inte av garantin). 

Ibland är det möjligt att det finns en liten fläck i en 
annan färg i skivan. Det här är en del av materialet och 
är ingen reklamationsorsak. 
Färg och/eller strukturskillnader mellan det levererade 
provet och den levererade bänkskivan är möjliga. Detta 
är ingen reklamationsorsak.
Använd endast Fenix väggpaneler bakom häll i 
kombination med en BP-Saver.
Fläckar som uppkommer under installationen eller 
fläckar som uppstår på grund av användning av 
bänkskivan är ingen reklamationsorsak.
Stå aldrig eller sitt på bänkskivorna. 
För garanti och allmänna villkor se separat bilaga. 
www.dekkernordic.se.

Beställning (se sidan 0.12)
vid beräkning av längder, avrunda uppåt till tiotals 
centimeter (minst 600 mm) 
(Standard) dimensionstolerans 3 mm (längd, djup, 
höjd) 
Bänkskivan har en tjockare kant för kantbearbetningar 
med en höjd på 20, 40, 60, 80 och 100 mm. 
Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat. 
Erforderligt avstånd mellan fram-/baksidan och uttag 
är min. 40 mm. Erforderligt avstånd mellan kortsidorna 
och urtag och mellan två urtag är 50 mm. 
håll minst 2 mm överdimension på alla sidor i 
förhållande till stödsidan
Obligatoriskt avstånd mellan skåp och vägg är min. 2 
mm (material kan eventuellt expandera) 
 För 10 mm bänkskivor är inbyggda hällar och 
inbyggda diskbänkar med djup mer än 480 mm, 
endast möjliga i kombination med ett min. djup på 65 
cm på bänkskivan. 
 För 10 mm bänkskivor är det inte möjligt att placera en 
låda under hällen.
montera bakväggarna cirka 2-3 mm från väggen (med 
hjälp av några delar av satsen) mot böjning.
Min radie för urtag är 10 mm (Obs: när diskhon har en 
radie av 0 (noll), har urtaget i bänkskivan fortfarande 
en radie). 
För 10 mm bänkskivor, monteras diskhon med hjälp av 
små justeringar mot bänkskivan. Var försiktig vid breda 
skåp.  Anpassa skåpstommarnas bredd så bänkskivan 
får tillräckligt stöd så dom inte sviktar och sjunker. 
Diskbänkar utanför kollektionen eller speciella 
utskärningar kan endast beställas på förfrågan 
(kontakta vår ordersavdelning)
 vid frihängande delar och skivor med spännvidd 
måste i vissa fall extra förstärkning appliceras. Den 

FENIX Produktinformation
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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 
försäljningsavdelningen.    

För att förhindra en fast bänkskiva (utan extra limning) 

eller förtjockad bänkskiva från att sjunka, krävs en 
extra förstärkning. För skåp på 80 cm eller större 
rekommenderar vi att du använder vår support-set.

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

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

Nedan visas hur du beräknar och utarbetar en "gaffel"-
fog: 
Typ A    Typ B

   
2x urtag för FORK-A 1x hällintag* + koppling (max 2 x 
450 mm + koppling

Vi rekommenderar typ A på grund av risken för brott 
under transport/montering, och även när du monterar, se 
till att det finns tillräckligt med stöd under kopplingen.

* Hällutskärning för typ B är max. 780 x 490 mm med 
min. bänkskivans djup på 600 mm. I händelse av större 
hällutskärningar och ev brott eller sprickbildningar så är 
inte detta en reklamationsorsak. 

 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 jobba 
enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, 
eftersom den är bindande! 

Ändringar och avbeställningar 
 Visas i orderbekräftelsen. 

Ändringar och avbokningar för bänkskivor i färg- och 
diskhoar utanför standardsortimentet är inte möjliga (de 
beställs speciellt för dig!).

Leverans 
Leveranstiden är upp till 4-5 veckor. Den kan  
vara längre för färger och produkter utanför 
standardsortimentet samt under semesterperioder.
Beroende på storleken är bänkskivorna packade i 
kartong eller trälådor.

 FENIX Produktinformation

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

OBS! 10 mm massiva bänkskivor och 20 mm förtjockade (VF02) bänkskivor
             bör stödjas fullt ut

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

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

L L L
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FENIX Produktinformation

Installationsanvisning, skötselanvisningar och 
garantivillkor inkluderas. 
restmaterial från urtag ingår aldrig 
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 order noga! När fraktsedeln är 
undertecknad gäller inte klagomål el. reklamationer om 
ev. skador på produkterna att accepteras.

Mätning och montage 
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 enkelt ta bort smuts och spår av användning 
kan du också använda rengöringssprej från Fenix 
underhållsset. Den här produkten finns i webbshop. Skölj 
alltid väl med ljummet vatten och torka toppen med en 
ren, torr handduk eller kökspapper. 

Ta bort specifika fläckar
Fett, kaffe/te, rött vin ( (blanka eller bruna fläckar)
Låt Top Cleaner eller ett milt diskmedel verka in ett 
tag tills smuts börjar reagera. 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.

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 melamin svamp och lite tvättmedel . Skölj 
alltid noggrant med ljummet vatten och torka toppen 
med en ren, torr handduk eller kökspapper. Har fläckarna 
eller ringarna minskat men ännu inte helt försvunnit? 
Upprepa sedan denna process. Denna behandling är inte 
för det dagliga underhållet av din bänkskiva!

Obs: Använd ALDRIG hårda slipmedel som stålull, 
sandpapper eller diamanter. De kan permanent skada 
arbetsytan.

Små repor
Ta bort ytliga repor med en torr melaminsvamp. 
Friktionen skapar värme. Detta aktiverar den termiska 
återvinningen.

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
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FENIX Produktinformation

Bänkskiva Fenix Angola
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10 mm Fenix (limmad konstruktion)              
utan kantbearbetning 

10 mm Fenix (limmad konstruktion)              
utan kantbearbetning 

10 mm Fenix (limmad konstruktion)              
utan kantbearbetning 

FENIX kärnmaterial

FE10-1-030 1.740 2.175

FE10-1-060 2.960 3.700

FE10-1-065 3.140 3.925

FE10-1-070 3.530 4.413

FE10-1-080 4.120 5.150

FE10-1-090 4.300 5.375

FE10-1-100 4.970 6.213

FE10-1-110 5.590 6.988

FE10-1-120 5.850 7.313

FE10-1-135 6.870 8.588

FE10-1-150 7.580 9.475

FE10-2-030 2.310 2.888

FE10-2-060 4.080 5.100

FE10-2-065 4.360 5.450

FE10-2-070 4.840 6.050

FE10-2-080 5.620 7.025

FE10-2-090 5.980 7.475

FE10-2-100 6.850 8.563

FE10-2-110 7.660 9.575

FE10-2-120 8.100 10.125

FE10-2-135 9.400 11.750

FE10-2-150 10.400 13.000

FE10-3-030 3.120 3.900

FE10-3-060 5.690 7.113

FE10-3-065 6.110 7.638

FE10-3-070 6.730 8.413

FE10-3-080 7.750 9.688

FE10-3-090 8.400 10.500

FE10-3-100 9.520 11.900

FE10-3-110 10.610 13.263

FE10-3-120 11.320 14.150

FE10-3-125 12.570 15.713

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

Komplett med monteringssats se sidan 0.15

FE-HV1 480 600

FE-HV2 910 1.138

FE10-HV3 5.940 7.425

FE10-HV3A 5.940 7.425

FE10-HV4 8.410 10.513

FE10-HV4A 8.410 10.513

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 1250 mm breda per m1
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 FENIX kantbearbetning och extra arbeten

VF01* per m1

VF02 per m1

VF03 per m1

VF04 per m1

VF06 per m1

VF08 per m1

VF10 per m1

2F per m1

10 mm geringskant inkl. fasett 

Geringskant 20 till 100 mm med 
facett, svart kärna

* Inte i Bold Black och färgerna i premium och ultimo: beräkna 2F på grund av färgad kärna
Andra kanter vid förfrågan.
Vid högskåp, beställ och beräkna hela sidan/kanten.

10 mm dubbelfasad kant

FE-VF01 1.030 1.288

FE-VF02 860 1.075

FE-VF03 1.030 1.288

FE-VF04 1.030 1.288

FE-VF06 1.150 1.438

FE-VF08 1.260 1.575

FE-VF10 1.370 1.713

FE-2F 460 575

Kantbearbetning mitre

Kantbearbetning dubbel facett Order nr. exkl moms inkl moms

Kant utan kantbearbetning. styck

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

Rundat hörn från radie 30 mm, utan kantbearbetning* styck

* bearbetning endast möjlig med 10 mm massiva bänkskivor

Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning styck

Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbehandling styck

L-hak och U-hak är alltid producerade med en inre radie på 5 mm.

Beräkna alltid kantbearbetningarna separat!

Specialförstärkning för diskmaskin (600 x 600 mm) 2004 / m2) styck

Helt underlim (där ingen ytterligare förstärkning krävs) per m2

Extra förstärkning i samband med frihängande delar från en bänkskivstjocklek 
på 30 mm (VF03), 
se produktinformation

per m2

Uttag för inbyggd spis eller inbyggd diskbänk med ett maxdjup på 600 mm styck

Urtag för ovanpåliggande häll eller diskbänk med djup större än 60 cm  styck

Urtag för integrerad häll (skicka en teknisk ritning) styck

Urtag för en "gaffel"-skarv typ A (beräkna detta pris två gånger), max. 20 x 450 mm styck

Hål för blandare (ange diametern) styck

Hål för blandare i diskho (ange diametern) styck

Utskärning för ovanpåliggande powerport/uttag (Ø 70-120 mm) styck

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

styck

FE-KOOK-OP1 920 1.150

FE-KOOK-OP2 1.240 1.550

FE-VIB-UIT-KOOK 2.110 2.638

FE-KOOK-OP 620 775

FE-KRG 300 375

FE-KRG035 235 294

FE-KPL-ROND 920 1.150

FE-UITVKKL 1.620 2.025

FE-S 760 950

FE-R30 1.730 2.163

FE-R31 3.200 4.000

FE-KOL-A 870 1.088

FE-KOL3-A 1.130 1.413

FE-ONDZ-VW 734 918

FE-ONDZ-MAS 2.040 2.550

FE-ONDZ-VERST 3.480 4.350

Urtag

Extra arbeten
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FENAW-1-005 265 331

FENAW-1-010 500 625

FENAW-1-020 1.120 1.400

FENAW-1-030 1.740 2.175

FENAW-1-040 2.100 2.625

FENAW-1-050 2.490 3.113

FENAW-1-060 2.960 3.700

FENAW-1-070 3.530 4.413

FENAW-1-080 4.120 5.150

FENAW-1-090 4.300 5.375

FENAW-1-100 4.970 6.213

FENAW-1-110 5.590 6.988

FENAW-1-120 5.850 7.313

FENAW-1-135 6.870 8.588

FENAW-1-150 7.580 9.475

FENAW-2-005 400 500

FENAW-2-010 670 838

FENAW-2-020 1.630 2.038

FENAW-2-030 2.310 2.888

FENAW-2-040 2.870 3.588

FENAW-2-050 3.550 4.438

FENAW-2-060 4.080 5.100

FENAW-2-070 4.840 6.050

FENAW-2-080 5.620 7.025

FENAW-2-090 5.980 7.475

FENAW-2-100 6.850 8.563

FENAW-2-110 7.660 9.575

FENAW-2-120 8.100 10.125

FENAW-2-135 9.400 11.750

FENAW-2-150 10.400 13.000

FENAW-3-005 530 663

FENAW-3-010 970 1.213

FENAW-3-020 2.090 2.613

FENAW-3-030 3.120 3.900

FENAW-3-040 3.770 4.713

FENAW-3-050 4.460 5.575

FENAW-3-060 5.690 7.113

FENAW-3-070 6.730 8.413

FENAW-3-080 7.750 9.688

FENAW-3-090 8.400 10.500

FENAW-3-100 9.520 11.900

FENAW-3-110 10.610 13.263

FENAW-3-120 11.320 14.150

FENAW-3-125 12.570 15.713

Klassisk 10 mm tjock (utan kantbearbetning) Order nr. exkl moms inkl moms

Premium 10 mm tjock (utan kantbearbetningar)

Premium 10 mm tjock (utan kantbearbetningar)

FENIX väggpaneler, kjolar och fönsterbänkar

Beräkna per del: avrunda upp till 100 mm, minst 600 mm.

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

Väggpaneler upp till 900 mm höga 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

Väggpaneler upp till 900 mm höga 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

Väggpaneler upp till 900 mm höga 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 1250 mm höjd per m1
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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

FENAW-1F 290 363

FENAW-2F 460 575

FENAW-U45 730 913

FENAW-WCD 600 750

FENAW-KPL-ROND 920 1.150

Profiler Order nr. exkl moms inkl moms

Urtag

Skev 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

L-hak och U-hak är alltid producerade med en inre radie på 5 mm.

Beräkna alltid kantbearbetningarna separat!

FENAW-S 760 950

FENAW-R30 1.730 2.163

FENAW-R31 3.200 4.000

FENAW-KOL-A 870 1.088

FENAW-KOL3-A 1.130 1.413

Extra arbeten

FENIX kantbehandlingar, extra arbeten och stödsidor

FESTOL-A-030 4.020 5.025

FESTOL-A-065 7.380 9.225

FESTOL-A-090 10.090 12.613

FESTOL-A-120 12.790 15.988

FESTOL-A-150 15.540 19.425

FESTOL-B-030 6.730 8.413

FESTOL-B-065 10.410 13.013

FESTOL-B-090 13.440 16.800

FESTOL-B-120 16.810 21.013

FESTOL-B-150 19.570 24.463

Stödsida - typ A halv fristående

Stödsida - typ B fristående

Stödsidans bredd, 30 till 100 mm

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 skåpssidan, t.ex. vid sockeln och dörren  
avslutads i Fenix.
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 färdig 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 förbindelse 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.

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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FENIX Diskhoar

Produktinformation
Denna matta, FENIX INTEGRATED SOLUTIONS syntetiska diskhoar är 
gjord av kvarts, nanoteknikpartiklar och sex innovativa typer av akryl. 
Detta gör denna diskho mycket stöt- och slittålig samt UV-, värme- och 
fläckbeständig.     
Kombination med en varmvattenkran är möjlig. Var försiktig med kokande 
varm olja och kokkärl som kommer direkt från spisen. Dessa kan skada 
diskhon.

Fenix-diskhoarna till höger finns i lager. Övriga färger har en leveranstid på 
6 veckor.

Viktigt:
endast tillgänglig i kombination med en Fenix 10 bänkskiva (ej möjligt 
i Fenix 09)
lätt färgskillnad mellan diskho och bänkskiva möjlig
planmonterat är inte möjligt

Underhåll
För dagligt underhåll behöver du bara ett varmt tvålvatten från något 
milt diskmedel och en svamp eller mikrofiberduk. För att förhindra 
kalkfläckar rekommenderas det att torka diskhon med t.ex. en 
handduk.
För svåra fläckar, applicera utspätt blekmedel på en trasa och använd 
den för att ta bort fläcken. Skölj noggrant med ljummet vatten och 
torka diskbänken ordentligt.
Kalkfläckar kan tas bort med rengöringsäger. Skölj noggrant med 
ljummet vatten och torka diskbänken ordentligt.

Viktigt:
Syror och aggressiva ämnen korroderar diskhon och kan orsaka fläckar 
eller små hål i diskbänken. Exempel är rengörningsmedel för diskbänk, 
silverpolish, tandrensare, S39 och söta och sura lösningar.
Kokande varm olja och en panna som kommer direkt från spisen kan 
skada diskbänken.
Inte möjligt i kombination med kokande vattenkran

Fenix diskho 50 x 40 Ghost White
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 FENIX Diskhoar

Dimension (utvidgning):  
539-439-217 mm
Dimension (ins.):  500-400-200 mm

Front storlek:   90 mm  
Min. skåpbredd: 600 mm 

Komplett med rostfri bottenventil,  
breddavlopp och vattenlås.

OBS! Priset inkluderar urtag och 
montering.

Fenix diskho 50x40 Bold Black Version Order nr. exkl moms inkl moms

Dimension (utvidgning):  
539-439-217 mm
Dimension (ins.):  500-400-200 mm

Front storlek:   90 mm  
Min. skåpbredd: 600 mm 

Komplett med rostfri bottenventil,  
breddavlopp och vattenlås.

OBS! Priset inkluderar urtag och 
montering.

Fenix diskho 50 x 40 Ghost White

Dimension (utvidgning):  
539-439-217 mm
Dimension (ins.):  500-400-200 mm

Front storlek:   90 mm  
Min. skåpbredd: 600 mm 

Komplett med rostfri bottenventil,  
breddavlopp och vattenlås.

OBS! Priset inkluderar urtag och 
montering.

Dimension (utvidgning):  
539-439-217 mm
Dimension (ins.):  500-400-200 mm

Front storlek:   90 mm  
Min. skåpbredd: 600 mm 

Komplett med rostfri bottenventil,  
breddavlopp och vattenlås.

OBS! Priset inkluderar urtag och 
montering. Leveranstid är ca. 6 
veckor.

Fenix diskbänk 50 x 40 Cast Iron

Fenix diskbänk 50 x 40 andra färger

Beige Arizona Castoro Ottawa

Forest Green

Gray Land Night Blue

Ghost White

Pure Brown

FE-SON-5040-BOB 13.090 16.363

FE-OND-5040-BOB 13.090 16.363

FE-SON-5040-GOW 13.090 16.363

FE-OND-5040-GOW 13.090 16.363

FE-SON-5040-CAI 13.090 16.363

FE-OND-5040-CAI 13.090 16.363

FE-SON-5040-xxx 14.090 17.613

FE-OND-5040-xxx 14.090 17.613

Semi-underlimmad

Underlimmad

Semi-underlimmad

Undermonterad

Semi-underlimmad

Undermonterad

Semi-underlimmad

Undermonterad

5

5

5

5
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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. 

FENIX Färgval

Classic Färgprov Hel skiva

Färg: Bold Black
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

Färg: Brown Sugar
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

Färg: Cast Iron
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

Färg: Gray Land
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

Färg: Beige Arizona
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

Färg: Castoro Ottawa
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

Färg: Forest Green
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

Färg: Ghost White
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 
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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. 

Färg: Heavy Metal
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

Färg: Soft Steel
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

FENIX Färgval

Premium Färgprov Hel skiva

Färg: Ice Cream
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

Färg: Night Blue
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

Färg: Pure Brown
Tjocklek: 0.9 mm
Max. mått  4000  1200

Egenskaper: 

Klassisk

Beige Arizona (0748) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Bold Black (0720) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Brown Sugar (2629) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Cast Iron (0718) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Castoro Ottawa (0717) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Forest Green (0750) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Ghost White (0029) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Gray Land (0724) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Heavy Metal (2630) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Ice Cream (0030) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

NIght Blue (0754) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Pure Brown (0749) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Soft Steel (2638) 0.9 mm 4000 x 1200 mm

Farge: tjocklek max mått
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Material 
Uppbyggnad
Yta
0,9 mm hpl (högtryckslaminat): är tillverkat 
av flera hartsimpregnerade skikt, som 
komprimerats under högt tryck. Det övre skiktet är 
dekorpappret, som är försedd med ett nanotechskikt på 
toppen. Detta säkerställer att ytan känns silkeslen och 
har unika egenskaper. 

Kärnmaterial
Fuktsäker limmad Greengridz , plywood eller spånskiva.

Produktbeskrivning 
Max. mått  4150 x 1500 mm förutom 

Angola och Alloy 
)mm0521 x 0514( :ngiapmahC 

Tjocklek:  10 mm
Vikt: 27 kg/m2 (baserat på en 40 mm 

förtjockad bänkskiva)
Användningsområden: Skräddarsydda bänkskivor, 

väggpaneler, stödsidor och 
fönsterbrädor. skräddarsydda 
bänkskivor, väggpanel, stödsidor 
Stödsidor och fönsterbrädor.

Egenskaper 
Fördelar 

speciell nanoteknikbeläggning
Mjuk känsla
självläkande förmåga
Antibakteriella egenskaper
ultra matt yta
Lämnar inte fingeravtryck
Antistatisk
Stort format, vilket ger nästan obegränsad möjligheter 
för anpassning
Stort format ger färre skarvar
Vattentålig (plywood och Greengridz) 
Mycket stabil pga. dubbelsidig laminering (Greengridz)
Relativt liten ekologisk påverkan (Greengridz)
Mindre CO2 koldioxidutsläpp (Greengridz)
CARB2 kvalitetsmärkt (Greengridz)
Lätt vikt (Greengridz)
Bionedbrytbar, 100% återvinningsbar (Greengridz)

Observera 
Använd skärbräda! (repor, brännmärken, sprickor på 
grund av slag och stötar kan inte repareras).

Bänkskivor i mörka färger är inte mer repkänsliga 
än andra färger. Repor är dock mer synliga (repor 
omfattas inte av garantin). 
Använd endast Fenix0.9 väggpaneler bakom häll i 
kombination med en BP-Saver.
På grund av den djupare ytstrukturen krävs rengöring 
regelbundet. 
Inte möjligt i kombination med Pitt-Cooking, 
gasbrännare direkt integrerad i bänkskivan. 
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)
(Standard) dimensionstolerans 2 mm (längd, djup, 
höjd).
minsta bladlängd för två (eller fler) delar är 110 mm 
(på grund av kopplingen)
minsta höjd vid bakre väggar är 100 mm
Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.
Vid vattennäsa ska alla urtagsmått anges för att 
anpassas till den uppbyggda kanten. 
det finns en risk för färgskillnader mellan delarna vid 
upprepade leveranser eller omleveranser. Detta är 
inget skäl till reklamation
Vid en ovanpåliggande diskho görs endast urtaget; 
diskhon kommer inte att installeras. Planmonterad och 
underlimmad diskho monteras alltid för att garantera 
fuktsäkerhet
med FXGPR 25 diskhosmontering med hjälp av 
trädistanser (på grund av materialets tjocklek); se upp 
för skåpstorlekar; ge tillräckligt stöd för bänkskivan
Vi avråder starkt från undermonterade diskhoar som 
inte är installerade från fabrik, på grund av det faktum 
att även en plywood bänkskiva skulle bli skadad av 
den långvariga effekten av fukt vid kanten. Detta är 
inte godkänt som reklamation.
Vid ett mönstrat eller en kontrasterande yta vid 
hörnskarvar kan färgskillnader förekomma vid skarven 
eller på grund av ljuset och / eller riktningen.
 Beställningen skall innehålla: färg, bänkskiveritning 
med mått, urtag (inklusive typ av diskho och/eller häll), 
mått vid urtag, skåpdjup vid högskåp, typ av kant och 
där denna kant ska vara (om diskmaskinen finns med 
kommer en monteringsremsa att medfölja) och helst 
en ritning av köket.
Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt 
orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi 
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att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din 
orderbekräftelse, eftersom den är bindande!. 
Vi behöver din ritning minst 5 veckor innan önskad 
leverans. 
för frihängande sektioner och skivor med spännvidd, 
observera de max mått som anges nedan. Om 
avstånden är större behövs ytterligare stöd (med hjälp 
av stångstöd/bordsben, massiv vägg eller L-profil).

 

L L L

Tjocklek (mm) L = max (mm): L = max (mm): L = max (mm):

Greengridz 
25 / 32 / 38 800 / 1400 / 1500 300 / 500 / 500 300 / 500 / 500 

Greengridz 
50 / 60 / 80 1600 / 1800 / 1900 500 / 600 / 700 500 / 600 / 700 

Plywood 
32 / 38 1200 / 1300 400 / 400 400 / 400 

Plywood 
50 till 100 1200 400 400 

Spånskiva 
32 / 38 700 / 800 200 / 250 200 / 250 

 

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt 
orderprogram. Om du sänder båda kommer vi att utgå 
från ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, då 
denna är bindande. 

Kärnmaterial
FXGP: lätt,vattentätt arkmaterial (Greengridz) lämpligt 
för infällning av diskho; 
FXRM: vattenfast limmad plywood, lämplig för 
planmonterad eller underlimmad diskho.
FXRS: spånskivor; lämplig för olika ovanpåliggande 
diskhoar. 

Kantbearbetningar
Kantprofil ABS/PP: 2 mm fas; Finns med tjocklek från 
50 upp till 98 mm 
Aluminiumkant ALF: 3 mm fasad; 38 mm standard; 
finns även i 62 mm höjd (bänkskivan är tjockare runt 
om) 

Andra modeller
FXNAW: 8 mdf material för väggpaneler; framsidan 
behandlad med Fenix 0,9, baksida med fuktresistent 
kraftpapper
FXGP-STOL 25 till FXGP-STOL 98: Greengridz 
stödsida, för montering på sidan av köket på ett 
sådant sätt att bänkskivan är (min.) 2 mm över den; 
bearbetning på tre sidor som standard, med Fenix 

0.9, bearbetning på andra sidor mot extra kostnad; 
färger utanför kollektionen är inte möjliga. I en 
brokonstruktion är bänkskivan gjord av Greengridz och 
stöden av plywood 
FXSTOL 20 upp till FXSTOL 98: stödsidor av 
plywood. För montering på sidan av köket, se till 
att bänkskivan (min.) 2 mm sticker ut (överhäng); 
standard kantbearbetning på tre sidor med Fenix 
0.9, kantbearbetning övriga sidor mot tillägg; 
brokonstruktion är möjlig för FXSTOL 62 

Ändringar och avbeställningar 
 Visas i orderbekräftelsen. 

Ändringar och avbokningar för bänkskivor i färg- och 
diskhoar utanför standarduppsamlingen är inte möjliga 
(de beställs speciellt för dig!).

Leverans 
Leveranstiden är upp till 4-5 veckor. Den kan  
vara längre för färger och produkter utanför 
standardsortimentet samt under semesterperioder.
Ev. Extra skydd krävs och en kostnad kan tillkomma 
för - Bänkskiva med diskbänk: bredare än 600 mm och 
längre än 4000 mm - Bänkskiva utan diskho: bredare 
än 900 mm och längre än 4000 mm 
Monterings- och skötselråd, garanti och leveransvillkor 
bifogas
OBS: För att undvika en trasig bänkskiva vid leverans 
kan det hända att en del av bänkskivan fortfarande är 
kvar i urtag. Vi gör detta med bänkskivor med stora 
urtag eller en viss längd för bättre stabilitet. Var vänlig 
beakta detta, särskilt när konsumenten själv installerar 
bänkskivan. 

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 montage 
Se kapitlet "Tjänster" 

Underhåll 
Dagligt underhåll
Torka av bänkskivan dagligen med en disktrasa och tex 

FENIX Produktinformation
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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 enkelt ta bort smuts och spår av användning 
kan du också använda rengöringssprej från Fenix 
underhållsset. Den här produkten finns i webbshop. Skölj 
alltid väl med ljummet vatten och torka toppen med en 
ren, torr handduk eller kökspapper. 

Ta bort specifika fläckar
Fett, kaffe/te, rött vin ( (blanka eller bruna fläckar)
Låt Top Cleaner eller ett milt diskmedel verka in ett 
tag tills smuts börjar reagera. 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.

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
Avlägsna bläck-, färg-, nikotin- eller filtpennafläckar med 
lacknafta eller terpentin och melaminsvampen. Skölj 
alltid väl med ljummet vatten och torka bladet med en 
ren, torr handduk eller hushållspapper.

Ta bort envisa fläckar
Använd en melamin svamp och lite tvättmedel . Skölj 
alltid noggrant med ljummet vatten och torka toppen 
med en ren, torr handduk eller kökspapper. Har fläckarna 
eller ringarna minskat men ännu inte helt försvunnit? 
Upprepa sedan denna process. Denna behandling är inte 
för det dagliga underhållet av din bänkskiva!

Obs! Använd ALDRIG hårda slipmedel som stålull, 
sandpapper eller diamanter. De kan permanent skada 
bänkskivans yta!

Små repor
Ta bort ytliga repor med en torr melaminsvamp. 
Friktionen skapar värme. Detta aktiverar den termiska 
återvinningen.

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

FENIX Produktinformation

H04_Fenix_2022-English-Swedish.indd   20 12-10-2022   14:06:14



4.21Prislista bänkskivor 

Fenix   
0.9

4

FENIX Produktinformation

Bänkskiva Fenix Beige Arizona
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24 mm Greengridz 
utan kantlist 

32 mm Greengridz 
utan kantlist 

38 mm Greengridz 
utan kantlist 

50 mm Greengridz 
utan kantlist 

60 mm Greengridz 
utan kantlist 

FXGPR25-025 1.700 2.125

FXGPR25-060 2.150 2.688

FXGPR25-065 2.560 3.200

FXGPR25-075 3.000 3.750

FXGPR25-090 3.200 4.000

FXGPR25-120 4.090 5.113

FXGPR32-025 1.750 2.188

FXGPR32-060 2.160 2.700

FXGPR32-065 2.570 3.213

FXGPR32-075 3.100 3.875

FXGPR32-090 3.240 4.050

FXGPR32-120 4.160 5.200

FXGPR38-025 2.030 2.538

FXGPR38-060 2.580 3.225

FXGPR38-065 2.910 3.638

FXGPR38-075 3.620 4.525

FXGPR38-090 3.710 4.638

FXGPR38-120 4.950 6.188

FXGPR50-025 2.030 2.538

FXGPR50-060 2.580 3.225

FXGPR50-065 2.910 3.638

FXGPR50-075 3.620 4.525

FXGPR50-090 3.710 4.638

FXGPR50-120 4.950 6.188

FXGPR60-025 2.030 2.538

FXGPR60-060 2.580 3.225

FXGPR60-065 2.910 3.638

FXGPR60-075 3.620 4.525

FXGPR60-090 3.710 4.638

FXGPR60-120 4.950 6.188

FXGPR 25 Order nr. exkl moms inkl moms

FXGPR 32

FXGPR 38

FXGPR 50

FXGPR 60

FENIX Greengridz

Bänkskivor upp till 250mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 750mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1

Bänkskivor upp till 250mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 750mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1

Bänkskivor upp till 250mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 750mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1

Bänkskivor upp till 250mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 750mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1

Bänkskivor upp till 250mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 750mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1
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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

77mm Greengridz 
utan kantlist 

Komplett med monteringssats se sidan 0.15

FXGPR80-025 2.030 2.538

FXGPR80-060 2.580 3.225

FXGPR80-065 2.910 3.638

FXGPR80-075 3.620 4.525

FXGPR80-090 3.710 4.638

FXGPR80-120 4.950 6.188

FXGPRxx-HV1 635 794

FXGPRxx-HV2 830 1.038

FXGPRxx-HV3 4.960 6.200

FXGPRxx-HV3A 5.530 6.913

FXGPRxx-HV4 7.690 9.613

FXGPRxx-HV4A 7.820 9.775

FXGPR 80 Order nr. exkl moms inkl moms

Hörnlösningar

FENIX Greengridz

Bänkskivor upp till 250mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 750mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1
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ABS/PP 25 mm per m1

ABS/PP 32 mm per m1

ABS/PP 38 mm per m1

ABS/PP 50 mm per m1

ABS/PP 60 mm per m1

ABS/PP 80 mm per m1

2mm ABS/PP- kantbearb. 20 till 
38mm hög inkl. fas

2 mm ABS/PP-kantbearbetning 50 
till 80 mm hög inkl. fas

FXGPR25-ABS 530 663

FXGPR32-ABS 530 663

FXGPR38-ABS 530 663

FXGPR50-ABS 1.020 1.275

FXGPR60-ABS 1.180 1.475

FXGPR80-ABS 1.530 1.913

 ABS/PP kant Order nr. exkl moms inkl moms

ALF 38 mm per m1

3 mm aluminium kantbearbetning, 
höjd 38 mm  inkl. fas

FXGPR38-ALF 690 863

Aluminium kant

FENIX Greengridz kantbearbetningar

Bänkskiva Fenix Gray Land
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Undersidan i samma färg som bänkskivan (min 0,2 m2) per m2

Träemballage till bänkskivor (för kriterierna, se 
produktinformation)

(tillägg/uppsättning) styck

Separat kantlist (FX) att använda för sidorna upp till en höjd av 38 mm per m1

Separat kantlist (FX) för framsidan 50 till 80 mm per m1

Skeva kanter styck

Rundat hörn upp till 38 mm högt (radie min. 50 mm) styck

Rundat hörn 50-80 mm högt (radie min. 70 mm) styck

Inre rundning upp till 38 mm (radie min. 70 mm)* styck

Inre avrundning, höjd 50 till 80 mm (radie min 100 mm) styck

L- hak utan kantbearbetning styck

L-hak med kantbearbetning 2 sidor styck

U-hak med kantbearbetning 3 sidor styck

Urtag för ovanpåliggande häll el. diskho styck

Hål för blandare (ange diametern) styck

Hål för blandare i diskho (ange diametern) styck

Beräkna alltid kantbehandling och maskinbearbetning separat!

FXGPRxx-A-ONDK 1.710 2.138

KRAT-HPL-ST 2.100 2.625

FXGPRxx-FX-LOS 85 106

FXGPRxx-FXO-LOS 255 319

FXGPRxx-KPL 285 356

FXGPRxx-KRG 150 188

FXGPRxx-KRG035 235 294

FXGPRxx-S 760 950

FXGPRxx-R-ABS 950 1.188

FXGPRxx-R-ABSx 1.190 1.488

FXGPRxx-BR-ABS 1.190 1.488

FXGPRxx-BR-ABSx 1.300 1.625

FXGPRxx-KOLOM 490 613

FXGPRxx-KOL-A 810 1.013

FXGPRxx-KOL3-A 990 1.238

Olika versioner Order nr. exkl moms inkl moms

Profiler

Urtag

Extra arbeten

FENIX Greengridz Extra arbeten
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25 mm plywood utan 
kantbearbetning

32 mm plywood utan 
kantbearbetning

38 mm plywood utan 
kantbearbetning

Plywood utan kantbearbetning

FXRM25-025 1.710 2.138

FXRM25-060 2.240 2.800

FXRM25-065 2.570 3.213

FXRM25-075 3.090 3.863

FXRM25-090 3.220 4.025

FXRM25-120 4.220 5.275

FXRM32-025 1.860 2.325

FXRM32-060 2.290 2.863

FXRM32-065 2.710 3.388

FXRM32-075 3.290 4.113

FXRM32-090 3.430 4.288

FXRM32-120 4.400 5.500

FXRM38-025 2.140 2.675

FXRM38-060 2.730 3.413

FXRM38-065 3.060 3.825

FXRM38-075 3.830 4.788

FXRM38-090 3.920 4.900

FXRM38-120 5.220 6.525

FXRMxx-025 2.140 2.675

FXRMxx-060 2.730 3.413

FXRMxx-065 3.060 3.825

FXRMxx-075 3.830 4.788

FXRMxx-090 3.920 4.900

FXRMxx-120 5.220 6.525

FXRM 25 Order nr. exkl moms inkl moms

FXRM 32

FXRM 38

FXRM 50, 62, 80 och 98

FENIX Plywood

Bänkskivor upp till 250mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 750mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1

Bänkskivor upp till 250mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 750mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1

Bänkskivor upp till 250mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 750mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1

Bänkskivor upp till 250mm djup per m1

Bänkskivor upp till 600mm djup per m1

Bänkskivor upp till 650mm djup per m1

Bänkskivor upp till 750mm djup per m1

Bänkskivor upp till 900mm djup per m1

Bänkskivor upp till 1200mm djup per m1
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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

Komplett med monteringssats se sidan 0.15

FXRMxx-HV1 635 794

FXRMxx-HV2 830 1.038

FXRMxx-HV3 5.220 6.525

FXRMxx-HV3A 5.810 7.263

FXRMxx-HV4 8.100 10.125

FXRMxx-HV4A 8.210 10.263

Hörnlösningar Ordernr. exkl moms inkl moms

FENIX Plywood, hörnanslutningar och kantbearbetningar 

ABS/PP 25 mm per m1

ABS/PP 32 mm per m1

ABS/PP 38 mm per m1

ABS/PP 50 mm per m1

ABS/PP 62 mm per m1

ABS/PP 80 mm per m1

ABS/PP 98 mm per m1

2mm ABS/PP- kantbearb. 20 till 
38mm hög inkl. fas

2mm ABS / PP kant 50 till 98mm 
hög med fasett

??? Vid högkapacitetsbehandling, beställa och beräkna hela sidan / kanten.

För att färdigställa en hög garderob ska du alltid beräkna hela sidan.

FXRM25-ABS 530 663

FXRM32-ABS 530 663

FXRM38-ABS 530 663

FXRM50-ABS 1.550 1.938

FXRM60-ABS 1.720 2.150

FXRM80-ABS 2.070 2.588

FXRM98-ABS 2.250 2.813

ABS/PP kant

ALF 38 mm per m1

ALF 62 mm per m1

3 mm aluminium kan 38 mm hög 
inkl. fasett

3 mm aluminium kant 62 mm hög 
inkl. fas

FXRM38-ALF 690 863

FXRM60-ALF 2.070 2.588

Aluminium kant
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Undersidan i samma färg som bänkskivan (min 0,2 m2) per m2

Träemballage till bänkskivor (för kriterierna, se 
produktinformation)

(tillägg/uppsättning) styck

Separat kantlist (FX) att använda för sidorna upp till en höjd av 38 mm per m1

Lös kantlist (FX) för sidorna i tjockare version per m1

Skeva kanter styck

Rundat hörn upp till 38 mm högt (radie min. 50 mm) styck

Avrundat hörn i förtjockat utförande (radie min. 70 mm) styck

Inre rundning upp till 38 mm (radie min. 70 mm)* styck

Rundat invändigt hörn i tjockare version (radie min.70 mm)* styck

L- hak utan kantbearbetning styck

L-hak med kantbearbetning 2 sidor styck

U-hak med kantbearbetning 3 sidor styck

Urtag för ovanpåliggande häll el. diskho styck

Hål för blandare (ange diametern) styck

Hål för blandare i diskho (ange diametern) styck

Beräkna alltid kantbearbetningarna separat!

* Endast möjligt i Greengridz

FXRMxx-A-ONDK 1.710 2.138

KRAT-HPL-ST 2.100 2.625

FXRMxx-FX-LOS 85 106

FXRMxx-FXO-LOS 255 319

FXRMxx-KPL 285 356

FXRMxx-KRG 150 188

FXRMxx-KRG035 235 294

FXRMxx-S 760 950

FXRMxx-R-ABS 950 1.188

FXRMxx-R-ABSx 1.190 1.488

FXRMxx-BR-ABS 1.190 1.488

FXRMxx-BR-ABSx 1.300 1.625

FXRMxx-KOLOM 490 613

FXRMxx-KOL-A 810 1.013

FXRMxx-KOL3-A 990 1.238

Olika versioner Order nr. exkl moms inkl moms

Profiler

Urtag

Extra arbeten

FENIX Plywood extra arbeten
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FENIX Väggpaneler

Längd 2650 mm - aluminium styck

Längd 4100 mm - aluminium styck

Måttbeställning - aluminium per m1

Måttbeställning - svart per m1

Aluminium per m1

Svart per m1

Aluminium per m1

Svart per m1

Rostfritt stål 14 x 14 x 3000 mm styck

ALU look 14 x 14 x 3000 mm styck

Minsta höjd på en väggpanel är 100 mm
Den maximala längden på väggpaneler med Fenix är 4000 mm

Kantprofil (med abs) per m1

Separat kantremsa (FX) att använda för sidorna per m1

Skeva kanter styck

Rundat hörn styck

Inre avrundning styck

L- hak utan kantbearbetning styck

L-hak med kantbearbetning 2 sidor styck

U-hak med kantbearbetning 3 sidor styck

Håltagning för vägguttag (diam. 70 mm) styck

Delar att ansluta stänkskydd per m1

Rak anslutning inkl. anslutningslist styck

Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.

Beställ profilerna tillsammans med väggpanelerna för att säkerställa en komplett leverans.

FXNAW-025 990 1.238

FXNAW-060 1.600 2.000

FXNAW-090 2.410 3.013

FXNAW-120 2.940 3.675

FXNAW-FX 295 369

FXNAW-FX-LOS 85 106

FXNAW-SCHUIN 760 950

FXNAW-ROND 950 1.188

FXNAW-BR-FX 1.190 1.488

FXNAW-KOLOM 490 613

FXNAW-KOL-A 810 1.013

FXNAW-KOL3-A 990 1.238

FXNAW-KRG070 275 344

FXNAW-VEER 250 313

FXNAW-HVR 195 244

RAF-AWP-265-ALU 405 506

RAF-AWP-410-ALU 540 675

RAF-AWP-OPM1-ALU 200 250

RAF-AWP-OPM1-ZWA 200 250

RAF-AWP-90GRD-ALU 200 250

RAF-AWP-90GRD-ZWA 200 250

260665 230 288

260666 230 288

RAF-AWP-135GRD-ALU 200 250

RAF-AWP-135GRD-ZWA 200 250

Väggpaneler Order nr. exkl moms inkl moms

Extra arbeten

Väggpanelprofil skruvmodell (max. 600mm)

135° väggpanelprofil (max. 600 mm)

90° väggpanelprofil  (max 600 mm)

Vägganslutningsprofil Piccolo (inkl. självhäftande remsa)

Väggpanel upp till 250mm hög per m1

Väggpaneler upp till 600 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 900 mm höga per m1

Väggpaneler upp till 1200 mm höga per m1

MD0070

MD0070

MD0070

DE0260
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ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner 
eller baksidan.

per m1

ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner eller 
baksidan.

per m1

ALF Alu. kant på framkanten (i stället för ABS/PP) per m1

ALF Alu. kantlist på ovan, under el baksidan per m1

Maxlängden är 4000 mm.

Maxlängden är 4000 mm.

Maxlängden är 4000 mm.

Stödsida 24 mm tjock 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

Stödsida 32 mm tjock 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Stödsidor har som standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor kan bearbetas mot tillägg. 
Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

FENIX Greengridz väggpaneler

FXGPSTOL-25-038 2.900 3.625

FXGPSTOL-25-060 3.690 4.613

FXGPSTOL-25-090 5.120 6.400

FXGPSTOL-25-120 6.530 8.163

FXGPSTOL-25-ABS-FL 530 663

FXGPSTOL-32-038 3.010 3.763

FXGPSTOL-32-060 3.860 4.825

FXGPSTOL-32-090 5.310 6.638

FXGPSTOL-32-120 6.890 8.613

FXGPSTOL-32-ABS-FL 530 663

FXGPSTOL-39-038 3.430 4.288

FXGPSTOL-39-060 4.230 5.288

FXGPSTOL-39-090 5.620 7.025

FXGPSTOL-39-120 7.250 9.063

FXGPSTOL-39ABSF 530 663

FXGPSTOL-39-ALF 190 238

FXGPSTOL-39-ALF-FL 570 713

FXGPSTOL 25 Order nr. exkl moms inkl moms

extra arbeten

FXGPSTOL 32

extra arbeten

extra arbeten

ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner 
eller baksidan.

per m1

Stödsida 39 mm tjock 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

FXGPSTOL 39

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1
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Stödsida 50 mm tjock 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

Stödsida 60 mm tjock, 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

Maxlängden är 4000 mm.

Maxlängden är 4000 mm.

Maxlängden är 4000 mm.

*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Stödsidor har som standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor kan bearbetas mot tillägg. 
Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

FENIX Greengridz väggpaneler

FXGPSTOL-50-038 4.010 5.013

FXGPSTOL-50-060 4.730 5.913

FXGPSTOL-50-090 6.150 7.688

FXGPSTOL-50-120 7.660 9.575

FXGPSTOL-60-038 4.110 5.138

FXGPSTOL-60-060 4.780 5.975

FXGPSTOL-60-090 6.350 7.938

FXGPSTOL-60-120 7.920 9.900

FXGPSTOL-80-038 4.220 5.275

FXGPSTOL-80-060 5.000 6.250

FXGPSTOL-80-090 6.600 8.250

FXGPSTOL-80-120 8.180 10.225

FXGPSTOL-50ABSF 630 788

FXGPSTOL-60-ABS-FL 740 925

FXGPSTOL-80-ABS-FL 780 975

FXGPSTOL 50 Order nr. exkl moms inkl moms

extra arbeten

FXGPSTOL 60

extra arbeten

extra arbetenStödsida 80 mm tjock, 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner 
eller baksidan.

per m1

ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner 
eller baksidan.

per m1

ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner 
eller baksidan.

per m1

FXGPSTOL 80

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1
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*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Stödsidor har som standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor kan bearbetas mot tillägg. 
Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

Maxlängden är 4000 mm.

FENIX Greengridz väggpaneler

FXGPSTOL-98-038 4.370 5.463

FXGPSTOL-98-060 5.130 6.413

FXGPSTOL-98-090 6.770 8.463

FXGPSTOL-98-120 8.480 10.600

FXGPSTOL-98-ABS-FL 830 1.038

GPSTOL39-PDG 330 413

GPSTOL50-PDG 330 413

GPSTOL60-PDG 330 413

SUIT-KPL-SPOT57 285 356

SUIT-KPL-SPOT68 285 356

FXGPSTOL 98 Order nr. exkl moms inkl moms

extra arbeten

Konsol för skivor i Greengridz

ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner 
eller baksidan.

per m1

Stödsida 98 mm tjock 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1

Konsol monterad i Greengridz stödsida 39 styck

Konsol monterad i Greengridz stödsida 50 styck

Konsol monterad i Greengridz stödsida 60 styck

Håltagning för spotlight 57mm styck

Håltagning spotlight 68mm styck

115 mm 132 mm

kg

djup(mm) kg / m2

170 180

200 160

250 100

Möjligt med Greengridz-hyllor på 39, 50 och 60 mm tjocka. 
Maxlängd: min. 300mm, max. 4000mm
Bänkskivans djup min. 170mm, max. 250mm
Vid varje förlängning på 500 mm, beställ en extra hyllbärare.
Håltagning för spotlight (valfritt) i mitten av hyllan. Markera centrumavståndet på ritningen.
I genomsnitt en beslag per 400 mm.
Ingen håltagning möjlig vid beslagets placering. 

MD0400
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Maxlängden är 4000 mm.

Maxlängden är 4000 mm.

*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Stödsidor har som standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor kan bearbetas mot tillägg. 
Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

FENIX Stödsidor av plywood

FXSTOL-25-038 3.530 4.413

FXSTOL-25-060 4.520 5.650

FXSTOL-25-090 6.250 7.813

FXSTOL-25-120 8.030 10.038

FXSTOL-32-038 3.460 4.325

FXSTOL-32-060 4.440 5.550

FXSTOL-32-090 6.110 7.638

FXSTOL-32-120 7.920 9.900

FXSTOL-25-ABS-F 530 663

FXSTOL-32-ABS-F 530 663

FXSTOL 25 Order nr. exkl moms inkl moms

extra arbeten

extra arbeten

Stödsida 25 mm tjock 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

Stödsida 32 mm tjock 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner 
eller baksidan.

per m1

ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner 
eller baksidan.

per m1

FXSTOL 32

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1

Maxlängden är 4000 mm.

ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner eller 
baksidan.

per m1

ALF Alu. kant på framkanten (i stället för ABS/PP) per m1

ALF Alu. kantlist på ovan, under el baksidan per m1

FXSTOL-40-038 3.950 4.938

FXSTOL-40-060 4.870 6.088

FXSTOL-40-090 6.480 8.100

FXSTOL-40-120 8.330 10.413

FXSTOL-40-ABS-F 530 663

FXSTOL-40-ALF 190 238

FXSTOL-40-ALF-FL 570 713

FXSTOL 39

extra arbetenStödsida 39 mm tjock 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1
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ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner 
eller baksidan.

per m1

Maxlängden är 4000 mm.

Maxlängden är 4000 mm.
Brokonstruktion möjlig

* Ange alla kantbearbetningar på ritningen
** För att spara vikt har dessa stödsidor placeras ut på olika platser på insidan. Stödsidan är färdiga på tre sidor som standard. Andra sidor kan också 
färdigställas mot en extra kostnad. 
Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

FENIX Stödsidor av plywood

FXSTOL-50-038 5.450 6.813

FXSTOL-50-060 6.430 8.038

FXSTOL-50-090 8.370 10.463

FXSTOL-50-120 10.410 13.013

FXSTOL-62-038 5.590 6.988

FXSTOL-62-060 6.490 8.113

FXSTOL-62-090 8.630 10.788

FXSTOL-62-120 10.760 13.450

FXSTOL-50-ABS-F 630 788

FXSTOL-62-ABS6F 740 925

FXSTOL-62-ALF 450 563

FXSTOL-62-ALF-FL 1.090 1.363

FXSTOL 50 Order nr. exkl moms inkl moms

extra arbeten

extra arbeten

Stödsida 50 mm tjock 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

ABS/PP kantbearbetning på ovansidan, längst ner eller 
baksidan.

per m1

ALF Alu. kant på framkanten (i stället för ABS/PP) per m1

ALF Alu. kantlist på ovan, under el baksidan per m1

Stödsida 62 mm tjock** 
två sidor med Fenix 0.9, en lång 
synlig sida med ABS/PP*

FXSTOL 62

Ställbara fötter

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1

Stödsida upp till 380 mm djup per m1

Stödsida upp till 600 mm djup per m1

Stödsida upp till 900 mm djup per m1

Stödsida upp till 1200 mm djup per m1

Justerbara fötter inkl. 30 mm muttrar per 10 
styck.

(min. 10 mm, max. 30 mm)

FXSTOL-STEL10 240 300

H04_Fenix_2022-English-Swedish.indd   34 12-10-2022   14:06:32



4.35Prislista bänkskivor 

Fenix   
0.9

4

Möjligt med plywoodhyllor på 32 och 39 mm tjocka.
Maxlängd: min. 300mm, max. 4000mm
Bänkskivans djup min. 170mm max. 250mm
Vid varje förlängning på 500 mm, beställ en extra hyllbärare.

Hyllstöd monterat i plywood stol 32 styck

Hyllstöd monterat i plywood stol 39 styck
77 mm

110 mm

kg

djup(mm) kg / m2

150 180

200 160

djup

FENIX Stödsidor av plywood

STOL32-PDM 330 413

STOL39-PDM 330 413

Hyllstöd för plywoodhyllor Order nr. exkl moms inkl moms

MD0400

Gängad stång 1030 mm styck

Monteringssats (inkl. monteringsmaterial) styck

Mått: 80 x 40 mm

Bearbetning per ben, tjocklek 62 mm styck

OBS: extra höjd på 6 mm

** Beställningen bearbetning av divisionen för köksartiklar, pinnbultar tillverkas individuellt

Djup för stativet Pinnbultar Brickor bearbetning

<600 mm 2x 2x 1x

610 - 900 mm 3x 3x 1x

910 - 1200 mm 4x 4x 1x

240411** 170 213

240410** 180 225

STOL62-BRUG 560 700

Brokonstruktion för STOL 62 i plywood (osynlig)

Beställningsöversikt per stående del (max 1030mm hög)

MD0240

MD0240
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