
quartzite  
når naturen inviteres indenfor     

signatur fra



ny stjerne i natursten 
Den stærke natursten – modstandsdygtig overfor syrer
Quartzite vil ikke ætse fra syrer som citronsaft, eddike eller andre nor-
male syrer, der bruges i et køkken og er modstandsdygtig overfor ridser.

Quartzite kan bruges til: gulve, vægbeklædning, bordplader, vaske og 
møbler og meget mere. 

Der er en fryd at invitere naturen indenfor med en så fantastisk sten  
– en smuk stentype med et bredt udvalg af fantastiske mønstre, farver 
og overflader.

Sortiment
Vi har valgt 10 smukke quartzite-sten i vores sortiment og flere er på vej.

Naturen skal både ses og mærkes. Få ting kan konkurrere med den 
skønhed og elegance natursten kan bringe til dit køkken eller bade-
værelse, når vores håndværkere omdanner naturens egne materialer til 
elegante løsninger specifikt designet til dine rum. 



hårdhedsskalaen Mohs
– med fokus på quartzite 

1. talkum 2. gips 3. calcit 4. flourit 5. apatit 6. feldspat 7. kvarts 8. topas 9. korund 10. diamant

fingerneglblød hård

Fedtsten
Mest talkum, men 
nogle fedtsten kan 
komme op på grad  
5 i Mohs skalaen.

Kalksten,  
marmor og  
dolomitisk  
marmor
Calcit og dolomit

Granit
Mest feldspat

Diamant
Det hårdeste 
materiale, 
der findes.

Quartzite
Mest kvarts

kobbermønt glas / knivklinge

Mohs hårdhedsskala (eller Mohs skalaen 
af   mineralhårdhed) bruges af geologer / 
mineralogistiske og gemologists verden over.

læg mærke til at  
er meget  

hårdere end glas  
og har hårdhed

læg mærke til at  
quartzite er meget 

hårdere end glas  
og har hårdhed



husk – vigtigt
Servicering af bordplader
Quartzite er modstandsdygtig overfor ”køkkensyre” såsom citronsaft, eddike  
og f.eks rødvin. Quartzite er også modstandsdygtig overfor ridser, som kan forekomme 
ved daglig brug.

En naturstensbordplade er en fryd for øjet, især når den er velholdt. Følg altid 
vejledningen og anvisningen på bagsiden af vores produkter samt  i denne brochure,  
og du vil år efter år kunne glæde dig over en flot bordplade. 

Imprægneringerne 
Beskytter overfladen mod vand og pletter, og dækker overfladisk porøsitet. 
Imprægneringen gør naturligvis ikke at overfladen accepterer hvad som helst,  
men hjælper i dagligdagens situationer. 

Hårdt vand
Jo mere kalk, der er i dit vand, desto hårdere er det.  
Kalken sætter sig som hvide aflejringer eller som  partikler der kan være svære at få af. 
Så lad f.eks ikke glas med vand under eller opvask stå direkte på bordpladen, men brug  
en praktisk afdrypningsbakke. I dag findes der lækre designede bakker, der er 
præsentable og sagtens kan stå fremme ved brug.

Husk
Sørg altid for at sætte varmt køkkenudstyr på en bordskåner, for at undgå en uheldig 
påvirkning af bordpladen. Benyt skærebræt/bordskåner ved syreholdige produkter.

vedligeholdelse
Nedenstående er gældende for slebne/matte overflader.
I dagligdagen kan du gøre følgende ved små pletter: En meget blød ståluld 000 eller 
powerflex svamp mild kan bruges ved kalkpletter eller små pletter. Begge skal bruges 
med vand (altså vådt i vådt) – med let tryk. Nogle gange kan man efterimprægnere 
pletten. 

Følg altid brugsanvisningen, inden du smører bordpladen ind i imprægnering,  
og gør præcis som anvist.



quartzite – dén natursten,  
der tåler dagligdagens syrer i et køkken

Man kan altid vælge råplader ud fra billeder 
eller besøg hos borderstone. Der tages 
forbehold for udbud og efterspørgsel 
samt variation af råpladerne.

1000 - QUARZITE 1719 - QUARZITE

1120 - QUARZITE

2317 - QUARZITE 2213 - QUARZITE

1300 - QUARZITE

1917 - QUARZITE

2216 - QUARZITE

1190 - QUARZITE

4200 - QUARZITE



når naturen inviteres indenfor
Sandhuller, krakeleringer & ”glasårer” er naturligt forekommende i 
natursten. ”Glasårer” svækker ikke stenen og skal derfor ikke forveksles 
med en revne, der er opstået her og nu. Små huller, luftlommer og 
overfladehuller er altid at finde i natursten, og de er helt naturlige. 
Naturligt forekommende ujævnheder i natursten falder derfor ikke 
indenfor Købelovens reklamationsområde. 

I forbindelse med forarbejdninger af natursten kan der generelt være 
behov for små reparationer og spartlinger af diverse naturfænomener. 
Køber må acceptere sådanne reparationer, når de selvfølgelig er udført 
håndværksmæssigt korrekt. Der kan ikke gives garantier mod sådanne 
naturligt forekommende ujævnheder.

Når man vælger en natursten, er det vigtigt at være opmærksom på,  
at at disse naturligt forekommende ujævnheder er en del af charmen 
ved de smukke natursten og er med til at give hver enkelt plade sit  
helt eget udtryk.



Unikke kvalitets løsninger fra 

 borderstone


