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info og tolerancer

1     Min 150 mm gældende for både natursten, komposit,  
dekton og keramik.

2    Standard alt efter monteringsform planlimet 60 mm un-
derlimet 80mm for standard vasken. Vælges der porce-
lænvaske afhænger det af flangekanten, som oftes kræver 
en forkant på 100 mm.

3     Frithæng  Under alle omstændigheder må udhænget 
aldrig overstige 1/3 af længde/brede uden korrekt under-
støtning. 

4     Liste til backsplash  Med gennemgående årer skal I være 
opmærksomme på bordpladens dybde samt af råpladens 
størrelse. Da der skal være plads til liste under backsplash 
(som typisk er 20 mm).  Ryk derfor køkkenet tilsvarende 
frem. Se mere på side 26-27. 

5     Natursten og komposit
        Planlimet og underlimet min. 50 mm. 

6     Sarg  Ved sarg kan fas variere, da det er håndarbejde. 
Samme limfarve i hele pladens længde mellem sarg  
og plade.

7      Samling  Skal der samling til – så tag stilling til hvor denne 
kan ligge – om det skal være standard eller epoxy samling 
og om samlingen skal/kan ligge som special samling ved 
vask eller kogeplade. Fuger mellem to tilstødende bord-
plader max. 4 mm. Samling/anslag max. 1 mm  
pr. 50 cm (samling af to plader).

8     Bordplade til væg  Luft fra væg til bordplade kan variere 
over hele pladens længe alt efter væggens beskaffenhed 
– max 6 mm.

9     Vælg placering af sæbedispenser og løft-op trainer. Blan-
dingsbatteri sættes altid midt for vask med mindre andet 
er oplyst.

 10     Ved f.eks stik kontakter i backsplash, skal der som mini-
mum være 50 mm som standard. 

Tolerance
Tykkelse: På kløvede materialer og plader over 30 mm kan 
tolerance tykkelsen være større.
Håndarbejde: Håndarbejde er stadig en stor del af arbejdet 
med stenbordplader – specielt når der arbejdes med sarg 
kanter, sten- og messingvaske, huller, slibninger og epoxy 
samlinger med mere. Selvfølgelig med dygtige stenfolk bag 
ved. Vær opmærksom på at tolerancernes variation stiger ved 
håndarbejde.
Samlinger:  Vask: Planhed af vask ift. bordplade fra 0 til -2 
mm ±. Samt vaskeleverandørens tolerancer for deres vaske 
produkt. Fuge: Max. 3 mm ved planlimning. Fuge kan variere 
hele vasken rundt.  
Overhæng: Stål/kompositvaske, der underlimes/under- 
fræses, varierer 2-5 mm. Porcelæn varierer op til 5-15 mm.

Råplader & størrelser
Vær opmærksom på at råpladernes længde og dybde  kan give 
det ønskede mål – uden samling.
 
Det er altid en god ide at spørge, hvilke størrelser der er på lager 
eller kan skaffes i natursten. Har I kunder, der ønsker plader i 
bestemte størrelser, vil vi altid prøve at se, hvad der kan skaf-
fes både i granit og marmor – kontakt via mail angående dette.

Stor variation i størrelser – spørg derfor gerne.
Stort set alle typer, tykkelser og overflader kan skaffes.  
Spørg derfor altid såfremt den ikke forefindes i prislisten.

• Marmor  varierer meget. Forespørg  altid ved længder  
over 2800x1400

•  Granit  varierer meget. Forespørg  altid ved længder over 
2800x1400 (Nero Assoluto kan ofte skaffes over 3000)

• Quartzite  2900x1800 ±. De fleste kommer over 3000  
– spørg dog altid på den enkelte sten.

•  Dekton  Op til 3200*1440 mm.

•  Silestone  Standardformat op til 3060 x 1400 mm, og  
jumboformatet er op til 3250 х 1590 mm.

• Caesarstone Standard er op til 3060*1440.  
Størrelsen Grande (3340*1640) er på vej, kommer slut 2019. 
Spørg herom.

Typer – værd at vide om sten og andre plade typer
Når man køber natursten, er det vigtigt at holde sig for øje, 
at natursten har nogle specielle egenskaber alt efter hvilken 
type sten, man vælger.

Natursten er selvsagt et naturprodukt, og naturstensblokke 
er derfor forskellige. Selvom to blokke indeholder samme 
grundmateriale, kan der være farve-, nuance- og struktur- 
forskelle, der varierer i større eller mindre grad.

Det samme gør sig gældende både for Caesarstone,  
Silestone, Dekton, Terrazzo eller Corian, da der her tales om 
toner og tider på produktion. Farve- og nuancevariationer 
samt strukturforskelle må altså forventes pga. produktets 
produktionsmåde og tid. borderstone kan derfor ikke give no-
gen farvegaranti fra gang til gang eller mellem fliser og plader.

Når naturen inviteres indenfor – typebestemte forhold
Sandhuller, krakeleringer, ”glasårer” er naturligt forekom-
mende 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 er helt naturlige. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at når man køber mar-
mor og andre natursten, så er disse naturligt forekommende 
ujævnheder en del af charmen ved de smukke natursten og er 
med til at give hver enkelt plade sit helt eget udtryk.

Der kan ikke gives garantier mod naturligt forekommende 
ujævnheder. Ikke alle uoverensstemmelser vil være reklama-
tionsberettigede, idet de ene og alene skyldes naturstenens 
naturlige egenskaber. Naturligt forekommende ujævnheder i 
natursten falder derfor ikke inden for Købelovens reklamati-
onsområde.

I forbindelse med forarbejdninger kan der generelt være 
behov for små reparationer og spartlinger af diverse natur- 
fænomener. Køber må acceptere sådanne reparationer, når 
de er udført håndværksmæssigt korrekt.

Slebne overflader
På slebne overflader kan der forekomme slibespor. Farve- 
koncentrationer kan fremstå som pletter. Ovenstående giver 
ikke ret til reklamation.

Varmefasthed & bordskåner
Brug altid bordskåner når der placeres varme emner på 
marmor, natursten, skifer, granit, Caesarstone, Silestone og 
terrazzo. 

Prøver generelt
Prøver i natursten, Caesarstone, Silestone, Dekton, Terrazzo 
eller Corian betragtes som typeprøver, der giver en indikation 
af farve og struktur.  Fra prøve til råplade kan der være afvigel- 
ser i farve, nuancer samt struktur i større eller mindre grad.  

Man er velkommen til at komme og se råpladerne efter aftale.
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Kogeplade  
udskæring

Samlinger relief

Indvendig radius  
min. 4 mm

Ved sarg eller specialforkant  
Husk at beregne opstop eller drejning. 

Husk liste for  
korrekt åreforløb.

Sargkant op til 80 mm,  
herefter tillæg. 

HUSK  
min. 50 mm  
på standard

HUSK  
min. 50 mm  
på standard

HUSK at se anbefalinger
under punkt 2 nedenfor

VægVæg

Backsplash

Tolerancer

Længde:  ± 2 mm

Dybde:  ± 2 mm

Tykkelse:  ± 2 mm

Dekton

12 mm   200 mm
20/30 mm   400 mm 

Caesar- / silestone

12 / 13 mm   50 mm
20 mm   150 mm
30  mm   300 mm

Natursten

20 mm    200 mm
30 mm   300 mm         
40 mm   300 mm

For hver 600 mm kræves understøtning.  
For skabsbredder over 600 mm kan under- 
støtningsliste tilkøbes.

Bagkant   Samling   Standard   Special


