
marmor  
når naturen  

inviteres indenfor     

signatur fra



byd naturen indenfor 
Naturen skal både ses og mærkes. Der findes få ting, der kan 
konkurrere med den skønhed og elegance, marmor kan bringe til 
dit køkken eller  badeværelse, når vores håndværkere omdanner 
naturens egne materialer til elegante løsninger specifikt designet 
til dine rum. Marmor er en natursten, som kalksten, sandsten & 
limestone også er det.

Du kan trygt vælge bordplader i marmor
Det er ingen hemmelighed at marmor kræver mere vedligeholdelse 
og opmærksomhed end eksempelvis granit, og vil med tiden få noget 
patina. Som udgangspunkt er marmor og andre natursten stærke 
materialer, så brug din sunde fornuft, husk at bruge bordskånere og 
skærebræt,  og vælg den rigtige imprægnering, så kan du have glæde 
af dine smukke marmorbordplader i mange år.  

Når naturen inviteres indenfor
Sandhuller, krakeleringer & ”glasårer” er naturligt forekommende i 
natursten – specielt i marmor – men forekommer også i kalksten og 
skifer. ”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 marmor og de er helt naturlige. 
Naturligt forekommende ujævnheder i natursten, falder derfor ikke 
indenfor Købelovens  reklamationsområde. 

I forbindelse med forarbejdninger af marmor 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.

Det er vigtigt at være opmærksom på når man vælger en marmor 
natursten, 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.



imprægneringer
borderstone imprægnerer altid marmorplader inden eller  
efter montering. Du får et vedligeholdelsessæt med og vi  
hjælper naturligvis med kyndige råd og vejledning i plejen  
af din bordplade. 

Når du køber en marmorplade hos borderstone, kan du  
vælge mellem to forskellige typer imprægnering.

Neutral imprægnering  
– bevarer stenens ”rå look”. 
Neutral imprægnering af høj kvalitet og lang holdbarhed.  
Neutral imprægnering giver  naturstenen stor modstandsdygtighed 
overfor såvel olie som vandbårne forureninger, uden at stenens 
udseende forringes eller ændres.  

Dybde imprægenring 
– fremhæver stenens struktur, farve og giver en wet-look”effekt. Ligesom 

neutral imprægneringen giver dybde imprægneringen  naturstenen stor 
modstandsdygtighed overfor såvel olie som vandbårne forureninger. 



husk – vigtigt
Servicering af bordplader
En marmor bordplade 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. Imprægneringerne beskytter ikke mod hårde 
syrepåvirkninger  f.eks rødvin, citron med mere, men giver stadig en rigtigt  god 
beskyttelse i dagligdagen.

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 ikke kun 
kedelige plastikbakker, men 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.

borderstone servicebesøg 
Hvis du vil have fagfolk på opgaven, så kommer vi gerne forbi. Vi kan komme 
en gang om året eller hvert andet år og ”shine” alle bordpladerne op. Vi vil 
rense, slibe og efterfølgende give dem ny imprægnering. Så står de super 
flotte igen. Ring til os, så kommer vi forbi og ”shiner” jeres plader op.  
(Pris efter bordpladernes størrelse og beskaffenhed).



ITALIENSK SLEBETLAVA

marmor – natursten

lava skifer
PIETRA DI FOSSENA

PIETRA SERENA

MELLY GREY

GRIGIO BILLIEMI

CEPPO DI GRE

NEW GRIS VIOLA

TRAVERTIN NAVONA TRAVERTIN NOCE

TRAVERTIN CLASSICOTHALA GREY ROYAL

SAHARA NOIRSAN  VICENTE

VERDE GUATEMALAVERDE ALPI 

PERLINO BIANCO 

PIETRA GREY 

BLACK SOAPSTONEBIANCO CARRARA CD

BIANCO CARRARA CAZUL VALVERDE

JURA GRAU BLAU

GREY SHADOW

BRONZE AMANI

NERO MARQUINA



quarzite – dén natursten,  
der tåler dagligdagens syre i et køkken

high-end stone

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

nordisk sten

BIANCO LASASTATUARIO VENATO 

CALACATTA BORGHINI

KINNAKULLA ØLAND G1

CALACATTA LINCOLN



Unikke kvalitets løsninger fra 

 borderstone


