BÄNKSKIVOR
– i högtryckslaminat samt massivträ

Bänkskivor i högtryckslaminat
Bänkskivorna i högtryckslaminat har en mycket slitstark och tålig yta. Ytan är lätt
att hålla ren och uppfyller kraven för hantering av livsmedel, dessutom står den
emot värme upp till 230 C°. I sortimentet finns nio trendiga dekorer. Med endast
3 mm i postformningsradie utstrålar de modern design. Till varje dekor finns
kantband för att försegla ändytorna (1820x34 mm).
Skivans mått: 30 mm tjock, 610 mm bred, 3650 mm lång

3344-60

4880-60 (graphit mirage)

3505-XX (raja black)

4496-HW (black tulip)

0105-60 (pearl white)

9417-HW (snow white)

4457-60 (ek)

4258-60 (bok)

3903-AN (aluminum)

BÄNKSKIVOR
Skötsel och underhåll av bänkskivor
i massivträ

Bänkskivor massivträ
Bänkskivorna i massivträ tillverkas av ca 40 mm breda lameller som fingerskarvas och limmas ihop till skivor. Sorteringen i standardsortimentet kallas A/B
vilket innebär att den ena sidan i stort sett är fri från kvistar och ytved medan det
på B-sidan tillåts fler och större kvistar och mer ytved. I ek finns även en skiva
i B/C kvalitet. Samtliga skivor levereras med en skyddsplast. Låt plasten sitta
kvar så länge som möjligt för att skydda skivorna från smuts och fukt.
Standardmått: 30 mm tjocklek, 625 mm bredd, 4000/5000 mm längd.
Ek finns även i 40 mm tjocklek och i bredderna 725/955 mm som lagervara.
Övriga träslag kan fås som beställningsvara.
Oljad ek (B/C): 27 mm tjocklek, 625 mm bredd, 3020 mm längd.

· Olja skivan 2 ggr med Junckers rustikolja
på alla sidor före installation.
· Trä sväller då det utsätts för fukt och
krymper när det torkar. Lämna därför
10 mm rörelsemån mot väggar och andra
fasta installationer.
· Den dagliga rengörningen görs med fuktig
trasa. Använd inga starka rengöringsmedel
på trä eftersom det då kan missfärgas.
· Underhåll bänkskivan med ytterligare olja
regelbundet, minst 2 ggr per år
rekommenderas.

Träslag:
Ek, Bok, Björk, Ask, Valnöt
Ek finns även i B/C kvalitet, skivan finns i naturoljad

Ek A/B

Bok A/B

Ask A/B

Valnöt A/B

Ek B/C
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