
ALT OM VÅRE 
BENKEPLATER

I Ballingsløv har vi bygd drømmekjøkken siden 1929. 



Du skal berøre den en milliard ganger. Se på 
den i tusenvis av timer. Smøre endeløse mat-
pakker på den. Søle på den. Sette fra deg på 
den. Sitte på den. Le og gråte ved den. Lytte 
ved den. Ordne verdenssituasjonen ved den. 
Og leve livet med den.

Da fortjener den vel å bli valgt med omhu?



Du leser sikkert disse linjene fordi du er i ferd med å 
kjøpe et nytt kjøkken – og nå er du kommet til et av de 
viktigste valgene: benkeplaten.

Kanskje du allerede har en meget klar idé om hvilken 
stil du er ute etter. Kanskje har du noen spredte tanker 
om materiale, farge eller tykkelse. Kanskje vet du at 
benkeplaten din skal holde til ditt, men ikke til datt. 
Kanskje er det viktig for deg at den er bærekraftig. Eller 
kanskje du er mer eller mindre på bar bakke og trenger 
å bli både inspirert og informert.

I alle tilfeller er det en svært god idé å bruke nok tid på 
å utforske mulighetene. For selv om dine valg av grep, 
belysning, vasker, blandebatterier osv. har betydning for 
det ferdige resultatet, vil benkeplaten som regel spille 
en større rolle enn noen annen del. Både når det gjelder 
design, funksjon og pris.

Er du klar til å velge?
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Målet med denne guiden er å hjelpe deg å finne den 
helt riktige benkeplaten til det nye kjøkkenet ditt. 

Derfor tar vi deg gjennom de mange overveielsene 
og beslutningene som kan forene dine ønsker og 
drømmer med virkeligheten. Ett valg av gangen.

Underveis vil det være en god ide å støtte deg til den 
viten, erfaring og kreativitet som du finner hos din 
kjøkkenforhandler. Her kan du få utdypet innholdet 
i guiden. I tillegg kan du i mange tilfeller se og ta 
på de ulike materialene og mulighetene. 
I virkeligheten.

Du kan også bruke dfi-geisler.com som supplement 
til guiden, både når det gjelder fargepalett og in-
formasjon om de enkelte materialene.

Skal vi hoppe i det?

LA OSS VEILEDE DEG.  
ETT SKRITT OM GANGEN
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Ditt valg av benkeplate kommer 
på mange måter til å sette scenen 
for det livet du og familien din skal 
leve på kjøkkenet i årene som  
kommer. 

Det er derfor en rekke viktige 
spørsmål du bær stille deg når 
det gjelder benkeplaten. Hvordan 
bidrar den til kjøkkenets samlede 
design og uttrykk? Hvordan føles 
den? Hva kan den tåle? Hvor enkel 
er den å holde ren? Hvordan og 
hvor ofte skal den vedlikeholdes? 

Og så videre.



core / terrazzo crystal

1  Design
Tre viktige overveielser
når du skal velge  
benkeplate:

KOMPOSITTSTEIN/FUSION TAUPE

Benkeplaten kan ha avgjørende innflytelse på det samlede 
uttrykket til kjøkkenet ditt, og du har flere muligheter til 
å skape den stilen du ønsker. For eksempel kan materialet 
og overflatestrukturen spille en stor rolle, ettersom fargen 
helt naturlig er med på å definere designet i samspillet 
med kjøkkenelementenes form og farge.

En annen viktig designfaktor er benkeplatens tykkelse og 
montering. Det har nemlig stor betydning for det visuelle 
uttrykket om du velger en tykk og markant benkeplate 
eller en tynn plate, som kanskje til og med monteres slik 
at den optisk sett «svever» over kjøkkenelementene.
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2  Funksjon Benkeplaten på kjøkkenet ditt kommer til å være med på 
litt av hvert i årene som kommer. Det vil derfor sjelden 
være en god ide å velge utelukkende på grunnlag av  
designet. Når det gjelder det daglige livet på kjøkkenet,  
er faktorer som holdbarhet, hygiene, renhold og vedlike-
hold vesentlige. Det samme gjelder benkeplatens evne  
til å tåle varme og væskesøl. 

I mange tilfeller kan det både designmessig og funksjonelt 
være en god løsning å kombinere to forskjellige benke- 
plater til forskjellige områder av kjøkkenet. Også her står 
kjøkkenforhandleren klar til å gi råd og veiledning.

KOMPOSITTSTEIN/FUSION TAUPE



Den tredje viktige faktoren når du velger benkeplate, er 
kjøkkenvasken. Mulighetene er utallige, og når du lar 
Drømmekjøkkenet montere vasken i kjøkkenbenkeplaten, 
er du sikker på å få en løsning som gjør daglig bruk og 
rengjøring enkel. Det er mange forskjellige modeller å 
velge mellom og flere kjente merker i ulike prisklasser.

Det er valget av materialet som avgjør hvordan kjøkken- 
vasken monteres. I laminat monteres den f.eks. alltid 
underlimt, slik at laminaten dekker kanten på vasken. 
Velger du et steinprodukt i stedet, har du flere forskjellige 
muligheter for montering av vasken. Les mer under de 
enkelte materialene senere i guiden.

3  Vask

Hva skal jeg velge ut fra?

Valget av vask og monteringsform handler fremfor alt 
om design og komfort. Det første er et enkelt spørsmål 
om smak og behag, mens komforten handler om daglig 
renhold og kjøkkenhygiene. Tenk derfor alltid over hvilken 
vask som vil gjøre kjøkkenlivet enklest både på kort og 
lang sikt.

MASSIVT  TRE /UNDERLIMT VASK I STÅL
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VI TAR DIN
BENKEPLATE
SVÆRT PERSONLIG

Uansett hvilket materiale du velger til den nye benke- 
platen din, og uansett hvilke spesielle ønsker du måtte 
ha til mål, forarbeid, kanter og vask, kan du trygt be- 
gynne å glede deg til et perfekt resultat. Og til en benke- 
plate som er skreddersydd til nettopp ditt kjøkken. 

Vi samarbeider med Skandinavias største og ledende 
produsent av benkeplater til kjøkken og bad. Vi har lagt 
benkeplater til kjøkkenliv i mer enn en million hjem.  
Alltid produsert individuelt og etter ordre.  
Helt personlig.
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DRØMMER OG BEHOV ER 
FORSKJELLIG. SLIK ER DET 
OGSÅ MED BENKEPLATENE 
VÅRE.
Det er mange hensyn å ta når du skal velge benke- 
plate. Da vi alltid produserer etter ordre, får du 
akkurat den benkeplaten du vil ha. Skreddersydd helt 
etter dine ønsker og behov.

Ta gjerne i betraktning at en benkeplate fra Drømme- 
kjøkkenet varer i mange år. Derfor er det viktig at du 

tenker på både lang og kort sikt. Både livet og behovene 
endrer seg med tiden.

Ta gjerne en prat med din forhandler om hvilke muligheter 
som finnes for at du skal få innfridd dine ønsker, drømmer 
og behov.



For at du kan sammenligne de forskjellige materialenes bærekraft 
har vi fått en uhildet part å beregne CO2e*-avtrykket pr. kvadrat-
meter benkeplate. Beregningene tar høyde for alle aspekter av 
produktenes totale livssyklus inklusive transport, produksjon og 
mulighet for gjennvinning.

* Mindre reparasjoner som f.eks. skader  
på kanter kan utføres av en utdannet profesjonell.

*) CO2e er en forkortelse for ”CO2-og tilsvarende".
Sifferet angir den totale klimapåvirkningen før eventuelle andre vekst-

husgasser (feks. metan) regnes om till CO2 og inngår i beregningen.

Hvor bærekraftig er de forskjellige materialene?

Materiale Vedlikehold VarmePris Slitestyrke

Laminat

Kompaktlaminat 

Linoleum 

Massivt tre

Naturstein/ 
Marmor/ 
Kvartsitt

Komposittstein

Keramikk 

Dekton®

Stål

KORTVARIG

KORTVARIG

TÅLER

TÅLER IKKE

TÅLER IKKE

TÅLER

LAV

HØY

HØY

HØY

HØY

MIDDELS

HØY

HØY

HØY

HØY

HØY

MIDDELS

LETT

LETT

LETT

LETT

MIDDELS

MIDDELS

TÅLER IKKEMIDDELS MIDDELSMIDDELS NEI

KORTVARIGHØY HØYLETT JA *

KORTVARIGLAV HØYLETT NEI

DEN STORE OVERSIKT. 
FUNKSJONER OG FORDELER
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NEI
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JA *
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”Benkeplaten min skal tåle varme 
fra gryter og stekpanner”

De mest varmebestandige materialene i vårt 
sortiment er keramikk og Dekton®. Generelt 
anbefaler vi alltid at du bruker et underlag 
eller oppbevaringsrist til varme gryter og 
stekepannene, men keramikk fungerer fint 
uten.

”Min benkeplate skal 
være vedlikeholdsfri"
Ønsker du å unngå gjentatt vedlikehold med 
olje og lignende bør du først og fremst rette 
oppmerksomheten mot benkeplater i lami-
nat, kompaktlaminat, keramikk, Dekton®, 
kompositt og stål.

NOEN ØNSKER  
OG BEHOV VI  
OPPLEVER IGJEN 
OG IGJEN
Heldigvis har vi forskjellig smak, og 
med vårt gode utvalg av materialer 
og farger, kan vi møte nesten alle 
krav og ønsker til dagens kjøkken- 
kjøpere. Noen spesielle punkter 
gjentar seg imidlertid ofte på  
ønskelisten.

”Min benkeplate skal ha en 
tynt og svevende uttrykk"

Her kan du med fordel se etter en 
benkeplate i for eksempel stål,  
kompaktlaminat eller Dekton®.

KOMPOSITTSTEIN/FUSION BLACK

KOMPOSITTSTEIN/FUSION TAUPE



 "Min benkeplate skal 
være bærekraftig"

 "Min benkeplate skal 
være i naturlige materialer"

”Min benkeplate skal være tykk 
og særegen i sitt uttrykk”

Velg benkeplater i laminat. De gir deg virkelig mye 
for pengene – god holdbarhet og enkle å holde 
rene. Du kan også velge mellom mange spennende 
farger og teksturer.

”Benkeplaten min skal være den 
rimeligste delen av kjøkken- 
budsjettet”

MASSIVT TRE/ASK, HVITOLJET

Da kan du se på våre benkeplater i 
massivt tre, naturstein eller marmor. 
Naturmaterialer er helt unikee, og vil 
ofte endre karakter over tid. Samtidig 
krever de litt mer stell og vedlikehold 
enn andre materialer.

En benkeplate som er laget av FSC®-sertifisert massivt 
tre er et rent naturprodukt og et av de beste valgene 
du kan ta fra et bærekraftsperspektiv. Du må imidlertid 
huske på at transporten av treet blir litt minus på miljø-
regnskapet. Et alternativ kan være laminat eller linoleum, 
her slippes det ut mindreCO2 og kjernen i benkeplaten 
inneholder også minst 75% resirkulert treavfall.

KERAMIKK/PIETRA DI VALS

DEKTON/TAGA

Tenk på en vakker og naturlig benkeplate i massivt tre. Den 
kan leveres med forkanter opp til 80 mm tykkelse. Med flere 
ulike materialer kan du også oppnå et særegent uttrykk med 
en høy forkant. Din forhandler kan fortelle deg mer om hvilke 
muligheter du har.
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LAMINAT

LAMINAT/2395

Et godt valg hvis benkeplaten skal holde til 
et aktivt familieliv – uten at den tømmer 
kontoen. 

Med laminat får du stor styrke, høy hygiene 
og enkel rengjøring. Samtidig finnes det 
nesten ingen grenser for hvilke muligheter du 
har når det gjelder farger, design og kanter. 

Du kan til og med få et spesielt laminat med 
silkematt overflate som avviser både sol- 
reflekser og fettete fingre.

16 /17



DesigndetaljerDaglig bruk

Du finner ganske enkelt ikke et mer 
rengjøringsvennlig og vedlikeholdsfritt 
materiale enn laminat. Den daglige av- 
tørringen gjøres enkelt med en våt 
oppvaskklut som er vridd opp i varmt 
vann uten rengjøringsmidler. Laminaten 
er samtidig særdeles sterk og tåler derfor 
uten problemer en hektisk hverdag med 
utallige små slag og støt.

Vi anbefaler at du alltid bruker rist eller 
bordskåner til varme gryter og panner. 
Dette gjelder selv om laminaten tåler 
kortvarig kontakt med gjenstander som 
holder opptil 110°.

Det store utvalget av laminater gir deg 
nærmes ubegrensede muligheter for å få 
nøyaktig den benkeplaten du ønsker. Du 
kan også skape kreative og funksjonelle 
løsninger ved å kombinere benkeplaten i 
laminat med en benkeplate i et annet 
materiale, for eksempel stål eller natur-
stein. La kjøkkenforhandleren hjelpe deg  
å slippe løs kreativiteten og finne den  
helt riktige kombinasjonen av benke- 
plate og kant. Velg f.eks. en endekant som 
understøtter den visuelle opplevelsen av 
en benkeplate i massivt tre.

Tykkelser

Laminat leveres i 5 tykkelser. Du kan 
derfor få nøyaktig det uttrykket du 
drømmer om.

• 12 mm 
 (brukes til sprutpanel dersom du vil  
 bekle veggen med samme overflate  
 som benkeplaten 
 – eller som en kontrast)

• 20 mm 

• 30 mm

• 40 mm

• 60 mm 



Lisensnr.:  FSC®C103224
www.fsc.org

The mark of responsible forestry
Se etter FSC®-sertifiserte varer.

Hva er laminat?

En benkeplate i laminat består av 
forskjellige lag. Overflaten består av et 
tynt lag klart melamin som beskytter 
det underliggende dekorpapiret. Under 
dekorpapiret finner du 7–8 lag hard-
presset laminat papir med en tykkelse 
på minst 0,8 mm.

Kjernen i laminatplaten består av en 
sponplate produsert i Danmark av ren-
set gjenbrukstre. Alle våre sponplater er 
FSC-sertifiserte for å fremme bærekraf-
tig skogdrift, beskytte dyre- og planteliv 
og sikre skogsarbeiderne ordentlige 
arbeids- og lønnsvilkår. Dessuten 
inneholder de platene vi benytter, 50% 
flere sponfibre enn de sponplatene du 
vanligvis kjøper i en byggvarehandel. 
Det gir ekstra styrke og kvalitet.

Det nederste laget i laminatplaten er 
et spesielt stykke papir som beskytter 
platen nedenfra mot fuktighet og  
resulterende spenninger og skjevheter.

MELAMINOVERFLATE

DEKORPAPIR

LAMINATPAPIR

SPONPLATE 

AVSPENNINGSPAPIR MED 

PLASTFUKTSPERRE

Pris Vedlikehold Slitestyrke Varme Kan repareres

Tørkes av med en 
klut som er vridd 
opp i varmt vann

Den billigste 
platen

Kortvarig  
varmetolerant.  

Bruk bordskånere

LAV LETT HØY KORTVARIG NEI
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Farger og strukturer

Bærekraft 

Under det øverste laget av klart melamin 
finner du dekorpapiret som gir laminat- 
platen sin farge og eventuelle mønster. Vi 
har opp mot 60 varianter i sortimentet, 
både ensfargede og dekorerte, noe som gir 
deg mulighet til å velge benkeplate med et 
særdeles naturtro utseende av forskjellige 
tresorter, marmor og andre steinvarianter. 

Hard Surface Laminat er en kolleksjon 
med en overflate som er spesielt utviklet 
for å forbedre slitestyrken. Overflaten har 
mineralkomponenter for økt holdbarhet og 
med organiske komponenter som forbedrer 
opplevelsen og følelsen av strukturen i 
overflaten. Laminatene er ikke ripesikre, 
men mer motstandsdyktige mot hver- 
dagens slitasje.

Våre laminatbenkeplater er FSC-sertifiserte. 
Sertifiseringen gjelder både selve laminaten og 
den underliggende kjernen i sponplate. Spon- 
platen inneholder min. 75% resirkulert tre, og 
er produsert i Danmark uten bruk av miljø- 
skadelig lim eller andre kjemikalier.

Se det komplette 
utvalget hos din 
forhandler eller på 
drommekjokkenet.no

Du kan også velge fra vårt spennende utvalg 
av trykte design. Hvis du vil ha en laminat- 
plate med et særdeles eksklusivt uttrykk, tilbyr 
vi supermatte laminater hvor nanoteknologi 
forhindrer sjenerende gjenskinn og synlige 
avtrykk fra fettete fingre. 



Vasker

Laminatbenkeplater leveres alltid 
med underlimt vask, og limingen 
er sterk nok til å tåle et samlet trykk på 
over 150 kg. Du kan velge blant et bredt 
utvalg av typer, design og størrelser.

UNDERLIMT VASK

Vasken limes direkte
under laminaten.
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laminat / XXX

Et godt valg hvis du gjerne vil ha et kjøkken 
med et lett og møbelaktig utseende. Den 
12 mm tynne platen egner seg for eksempel 
utrolig godt til å bli montert «svevende» 
over kjøkkenelementene for ytterligere å 
understreke et stilrent og distinkt uttrykk. 
Dessuten er kompaktlaminat et nærmest 
uforgjengelig materiale. Du vil derfor ha 
glede av det i riktig mange år – både å se  
på og bruke i ditt daglige kjøkkenliv.

KOMPAKT-
LAMINAT

KOMPAKTLAMINAT/MARQUINA
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kompaktlaminat / XXXXXXXX

Sl
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Tykkelser

Kompaktlaminat leveres alltid i 12 mm. Den 
spesielle konstruksjonen med ca. 50 lag 
sammenpresset papir gir til gjengjeld platen 
en overlegen styrke på nivå med langt 
tykkere plater i andre materialer.

DesigndetaljerDaglig bruk

Kompaktlaminat er stort sett vedlikeholds- 
fri og dessuten særdeles lett å holde ren. Det 
aller meste klarer du derfor med en oppvaskklut 
oppvridd i varmt vann. Den høye styrken gjør 
samtidig kompaktlaminaten motstandsdyktig 
overfor de mange små slag og støt som følger 
med de daglige aktivitetene på kjøkkenet.

Spesielt laminater med glatt overflate kan 
imidlertid være mottakelige for riper. Vær derfor 
oppmerksom når du flytter skjærefjøler, bestikk, 
skåler og annet på benken.

Kompaktlaminaten tåler kortvarig kontakt med 
gjenstander som holder opptil 110°. Likevel an-
befaler at du alltid bruker rist eller bordskåner.

Den bare 12 mm tynne platen gir kompakt-
laminaten en designmessig letthet som kan 
understrekes ytterligere ved å få platen montert 
«svevende» på skapene. Her legges en list på 20 
eller 30 mm mellom skapene og benkeplaten 
for å heve den fra elementene og skape den 
spesielle «svevende» effekten. Du kan få satt 
kantlister i laminat, alu-laminat eller tre på 
listen, alt etter hvilket designmessig uttrykk du 
ønsker for det ferdige kjøkkenet. 

Kompaktplatene leveres faset på alle kanter.

KOMPAKTLAMINAT/112 MARQUINA

• 12 mm
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Hva er kompakt-
laminat?

Kompaktlaminat er laget av papir. Ja, du leste 
riktig –... papir! Og hvordan kan det så bli til én 
av de sterkeste og mest formstabile benkeplate-
ne overhodet? Svaret er at kompaktlaminaten er 
skapt ved å presse ca. 50 lag harpiksimpregnert 
og gjennomfarget papir under høyt trykk og 
varme. 

Ytterst på begge sider avsluttes det med et styk-
ke dekorpapir som impregneres med melamin 
for å gi platen en klar og ripefast overflate. Det 
ferdige resultatet er sterkt, stabilt, eksklusivt og 
tvers igjennom moderne.

Tørkes av med en 
klut som er vridd 
opp i varmt vann

Kortvarig  
varmetolerant.  

Bruk bordskånere

MELAMINOVERFLATE

MELAMINOVERFLATE

DEKORPAPIR

DEKORPAPIR

LAMINATPAPIR

Pris Vedlikehold Slitestyrke Varme Kan repareres

LAV LETT HØY KORTVARIG NEI
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Farger og strukturer Bærekraft

Du kan få kompaktlaminat-benkeplaten i 
mer enn 10 forskjellige farger, både «rene» 
farger og kvalitetstrykk som får platen til 
å fremstå som eksklusiv naturstein, f.eks. 
marmor og granitt. 

Hvis du ønsker en hvit benkeplate, kan 
du velge mellom svart og hvit kjerne (det 
gjennomfargede papiret mellom de ytterste 
stykkene dekorpapir), og dermed oppnå to 
svært forskjellige designmessige uttrykk 
på kanten. Du kan også velge en hvit plate 
med bølget struktur og hvit kjerne.

Alt dekorpapir og laminatpapir i kompakt-
laminatbenkeplatene er produsert av tre 
fra bærekraftig skogdrift. På minussiden 
inneholder kompaktlaminat et bindemiddel 
(resin), noe som betyr at platen i sin tid 
hverken kan resirkuleres eller brennes, men 
skal behandles som restavfall.

Se det komplette 
utvalget hos din 
forhandler eller på 
drommekjokkenet.no



Vasker

I en kompaktlaminatplate kan vasken monteres 
på fire forskjellige måter med hvert sitt  
designmessige uttrykk.

PLANLIMT

UNDERFREST

UNDERLIMT/RETT

UNDERLIMT/FASET

Vask og benkeplate er i nivå, 
og overgangen fuges med 
silikon.

Vasken monteres ca. 2,5 mm 
under benkeplatens fasede 
overkant.

Hele benkeplatens tykkelse 
er synlig rundt vasken.

Platens kant er skåret skrått 
(faset), og vasken montert 
under platens tykkelse.
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LINOLEUM /4023 NERO



Et godt valg hvis du vil ha en benkeplate 
med en satengaktig overflate som gir 
kjøkkenet ditt en helt unik karakter. 
Linoleum utmerker seg dessuten ved å 
være et organisk og dermed bærekraftig 
materiale som er utstyrt med flere gode 
egenskaper fra naturens side. Benke- 
platen er for eksempel antistatisk og  
sparer deg for både støv, smuss og synli-
ge fingeravtrykk. Dessuten er materialet 
på nesten magisk vis i stand til å fjerne 
små riper av seg selv.

LINOLEUM

LINOLEUM /4166 CHARCOAL
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linoleum / 4023 – nero

Linoleum er organisk. Du kan derfor forvente 
variasjoner i farge og struktur, ettersom 
linoleumen med årene vil få en flott patina i 
form av riper og små merker fra daglig bruk. 
I virkeligheten kan du sammenligne benke- 
platen i linoleum med en skinnsofa: Unik 
– og med en kledelig sarthet som gjør den 
vakrere og vakrere ettersom tiden går.

Benkeplaten kan med fordel behandles med 
et pleiemiddel for linoleum en gang i uken 
for å bevare den «selvhelende» effekten i 
forhold til mindre riper. Daglig avtørking 
gjøres med lunkent vann, evt. tilsatt et 
nøytralt rengjøringsmiddel (aldri sulfo). 

Linoleum tåler ikke sterk varme. Bruk derfor 
alltid bordskånere – også under vaser, 
urtepotteskjulere og glass mv. for å unngå 
merker.

Det er flere gode grunner til at linoleum har 
fått et stort comeback i skandinavisk interiør, 
og ikke minst i kjøkkenet. Den silkematte over-
flaten gir nemlig et helt unikt designuttrykk. 
Du kan til og med velge fra et bred fargepalett 
med 10 helt ulike nyanser for å kunne skape 
nøyaktig det uttrykket i det nye kjøkkenet ditt 
som du drømmer om.

Dessuten kan du velge mellom kanter i enten 
underlimt trefiner eller underlimt linoleum i 
samme farge som overflaten.

Benkeplatene i linoleum leveres i tre tykkelser. 
Du kan dessuten velge om du vil ha under- 
limte trekanter eller underlimte linoleums- 
kanter i samme farge som overflaten.

Tykkelser DesigndetaljerDaglig bruk

• 20 mm 

• 30 mm

• 40 mm



Vaskes en gang i uken 
med såpeflak eller 

pleiemiddel

Riper og småskrammer 
forsvinner av 

seg selv

Bruk 
bordskånere

MIDDELS MIDDELS MIDDELS TÅLER IKKE NEI

Hva er linoleum?

Linoleum er et organisk og biologisk ned-
brytbart materiale. Det fremstilles av ren, 
oksidert vegetabilsk linolje og naturlig  
harpiks som tilsettes tremel, kalk og  
naturlige fargepigmenter.

Selve produksjonen skjer ved hjelp av en så-
kalt kalanderprosess hvor materialet valses 
ut på en impregnert papirbakside.  
Til slutt brukes en vannbasert akrylfinish 
som beskytter overflaten og bidrar til å 
bevare linoleumens spesielle fleksibilitet.

Benkeplatens kjerne er en stabil sponplate 
som er fremstilt av renset avfallstre.

VANNBASERT FINISH

LINOLEUM

SVART PAPIR

SPONPLATE

AVSPENNINGSPAPIR MED 

PLASTFUKTSPERRE

Pris Vedlikehold Slitestyrke Varme Kan repareres
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linoleum / 4132 - ash

Farger og strukturer Bærekraft

Vår palett av linoleumfarger dekker hele 
spekteret fra svart til lyse nyanser som 
«Mushroom» og «Pistachio». Du kan også 
velge elegante fargetoner som «Smoke 
Blue» og «Olive», og i det hele tatt gir 
fargene i paletten deg mulighet til å få 
kjøkkenet ditt med nøyaktig det uttrykket 
du drømmer om.

Uansett hvilken farge du velger, vil 
overflaten fremstå som en satengmatt og 
eksklusiv tekstur. Et uttrykk som ytterligere 
understrekes av linoleumens antistatiske 
egenskaper, ettersom benkeplaten dermed 
er langt enklere å holde fri for fingerav-
trykk, støv og smuss.

Linoleum er et tvers igjennom organisk  
materiale, samtidig som den avsluttende  
finishen på toppen er uten organiske løse-
midler (VOC). Den FSC-sertifiserte sponplaten, 
som utgjør benkeplatens kjerne, er fremstilt av 
renset avfallstre fra danske gjenbruksstasjoner. 
Totalt sett er linoleum derfor et godt valg 
hvis du vil ta hensyn til bærekraft i det nye 
kjøkkenet ditt.

Se det komplette 
utvalget hos din 
forhandler eller på 
drommekjokkenet.no



PLANLIMT

Vask og benkeplate er i nivå, 
og overgangen fuges med 
silikon.

Vasker

Benkeplater i linoleum leveres alltid 
med planlimt vask. Du kan velge mellom 
forskjellige former, størrelser og  
materialer.
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Et godt valg hvis du vil gi kjøkkenet
ditt en naturlig glød og varme. Det store 
utvalget av tresorter og de mange over- 
flatebehandlingene gjør det samtidig enkelt 
å få nøyaktig den fargetonen og det  
designmessige uttrykket som komplemen- 
terer resten av kjøkkenet best mulig. 

Massivt tre er dessuten velegnet i kombi-
nasjoner med andre benkeplatematerialer, 
f.eks. naturstein og stål, ettersom du med 
en broløsning i massivt tre kan skape et 
vakkert samlingspunkt for familiens felles 
kjøkkenopplevelser.

MASSIVT 
TRE
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• 20 mm (CLT)

• 30 mm 

• 40 mm

• 60 mm

• 80 mm

Daglig bruk

For å sikre deg mange års glede av benke- 
platen, skal treet oljes gjentatte ganger i  
løpet av de første par månedene, inntil 
platen er mettet og overflaten er smussav-
støtende. Deretter bør du etterbehandle 
platen med olje minst én gang hvert halvår 
– og gjerne oftere (hyppigheten avhenger av 
hvordan du bruker platen til daglig, og hvor 
grundig den blir rengjort).

Er du omhyggelig med både den innledende 
og den løpende oljepleien, får du til gjen-
gjeld en benkeplate som bare blir vakrere 
med årene, og det fine fargespillet i treet 
endrer karakter under lysets naturlige på-
virkning.

Det daglige renholdet er problemfritt. En vår 
klut vridd opp i rent vann er alt du trenger 
(bruk av oppvaskmiddel vil derimot tørke ut 
treet og medføre hyppigere behov for å olje 
benkeplaten).

På ett punkt er imidlertid massivt tre mer 
sart enn de fleste andre benkeplatekvaliteter. 
Treet tåler således ikke at du setter varme 
gryter og lignende fra deg på benken. Bruk i 
stedet alltid rist eller bordskåner.

Tykkelser

Massivt tre gjør seg godt i flere tykkelser. 
Særlig plater med en oppbygd forkant på 
opptil 80 mm er populære, ettersom de gir 
et markant uttrykk hvor treets unike struk-
tur trer tydelig frem i platens kanter.



Mer naturlig 
får du det ikke

Ett enkelt blikk, én enkel berøring. Så forstår 
du hvorfor så mange kjøkkenkjøpere fortsatt 
sverger til benkeplater i massivt tre. En varme-
re og mer naturlig atmosfære finnes ganske 
enkelt ikke. Samtidig kan du glede deg over at 
hver eneste stav i benkeplaten din kommer fra 
en FSC-sertifisert skog. 
Det betyr at både dyr og planter blir beskyttet 
optimalt, at nye trær plantes i (minst) samme 
takt som de fullvoksne trærne felles – og at 
skogsarbeiderne får en rettferdig lønn og 
trygge arbeidsvilkår.

Designdetaljer

Som en vakker og eksklusiv designdetalj kan 
en rekke av platene i massivt tre leveres med 
gjennomgående staver i platens fulle lengde. 
Velger du i stedet en standardplate, leveres 
den i såkalt «fallende støt» med staver i 
fallende lengder fra 750 til 150 mm.

CLT er en 3-lags kryss-limt plate i 20 mm 
og har et ekslusivt utseende. Med sitt kryss- 
limt produksjon er platen mer stabil og 
mindre følsom for krumning. Passer godt til 
Drømmekjøkkenets dør Wood som har samme 
utseende.

STANDARD

LUKSUS

CLT

Lisensnr.:  FSC®C103224
www.fsc.org

The mark of responsible forestry
Se etter FSC®-sertifiserte varer.

Oljes
etter behov

Kortvarig  
varmetolerant.  

Bruk bordskånere

JATÅLER IKKEMIDDELS MIDDELS MIDDELS

Pris Vedlikehold Slitestyrke Varme Kan repareres
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Farger og strukturer Bærekraft

Du kan få den nye benkeplaten din i mange 
spennende tresorter i tillegg til bambus. 
Uansett hvilken tresort du foretrekker, 
kan du dessuten velge mellom ulike typer 
oljebehandling, så det totale utvalget in-
neholder hele 40 svært forskjellige uttrykk. 
Velger du en oljebehandlet plate, leveres 
den med det pleiemiddelet du ønsker, slik 
at du selv kan etterbehandle den etter 
montering. Drømmekjøkkenet har laget en 
film til dette formålet. På ett minutt viser 
den hvordan du oppnår det beste resultatet 
(se drommekjokkenet.no).

En benkeplate i massivt tre er et bære- 
kraftig valg på flere måter. For det første 
er tre et rent naturprodukt som kan inngå i 
den sirkulære økonomien som direkte gjen-
bruk, via forbrenning eller som treavfall. Vi 
bruker dessuten utelukkende FSC-sertifisert 
tre, så du kan være sikker på at treet i 
benkeplaten på kjøkkenet ditt kommer fra 
kontrollert skogbruk med ordentlige lønns- 
og arbeidsforhold. Dessuten plantes det 
alltid minst ett nytt tre for hvert tre som 
felles.

Se det komplette 
utvalget hos din 
forhandler eller på 
drommekjokkenet.no



Vasker

Benkeplaten i tre leveres alltid med underlimt 
vask. Platens kant mot vasken fases (skjæres 
skrått). Det gir deg en elegant overgang mellom 
treplaten og vasken, og gjør samtidig det daglige 
renholdet enklere. 

Velger du en porselensvask, vil den fasede kanten  
på benkeplaten gå litt ut over kanten på vasken.

UNDERLIMT

Vasken underlimes slik at 
benkeplaten i tre kan arbeide. 
Kanten fases for å gi en flott 
og rengjøringsvennlig over-
gang mellom treet og vasken.

38 /39



Unike råmaterialer
Velger du en benkeplate i marmor, kan du få 
et helt unikt stykke naturstein fra Carrara 
i det nordlige Toscana. Her har kunstnere 
som Michelangelo og Thorvaldsen i hver 
sin tidsepoke hentet hvit marmor til sine 
berømte verk.



Et godt valg hvis du vil ha en benkep-
late som er skapt av naturen gjennom 
millioner av år – og som er tvers 
igjennom unik. Med naturstein, mar-
mor og kvartsitt får du med andre ord 
en benkeplate med en utrolig vakker 
overflate og med alle de små og store 
karakteristika i form av fargespill, 
åretegninger og revner som gjør den 
helt unik. Og helt din egen. Naturstein, 
marmor og kvartsitt passer dessuten 
perfekt inn i kombinasjoner med andre 
materialer som massivt tre og stål.

NATURSTEIN 
MARMOR
KVARTSITT

MARMOR /CARRARA
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Daglig bruk

Både naturstein og marmor har en porøs 
overflate med naturlige revner og små 
hull. Det betyr at for eksempel fettstoff 
fra matlaging vil trekke ned i overflaten, 
hvor det kan lage flekker. Av samme 
grunn skal naturstein, marmor og kvart-
sitt behandles med steinolje med jevne 
mellomrom.

I motsetning til hva mange tror, tåler 
naturstein, marmor og kvartsitt bare  
moderat varmepåvirkning. Varme gryter 

og panner skal derfor alltid settes på en 
rist eller bordskåner. Ellers vil varmen 
kunne få fettstoffet i platen til å trekke 
opp til overflaten og lage flekker – eller i 
verste fall få platen til å sprekke.

Det daglige renholdet er enkelt: En vår 
klut vridd opp i varmt vann er i de fleste 
tilfeller mer enn nok til å gjenopprette 
kjøkkenhygienen. Dersom det trengs, tåler 
naturstein, marmor og kvartsitt de fleste 
rengjøringsmidler.

Tykkelser

Naturstein og marmor leveres i to tykkelser 
som gir hvert sitt designmessige uttrykk.

Naturstein 

• 20 mm 

• 30 mm

Marmor

• 20 mm

• 30 mm

Kvartsitt

• 20 mm

MARMOR /CARRARA



Hva er naturstein,  
marmor og kvartsitt?

Naturstein er en vulkansk bergart som 
overveiende består av de tre mineralene 
kvarts, feltspat og muskovitt. Sistnevnte 
er et glinsende mineral, og det som først 
og fremst gir naturstein sitt betagende 
spill – som om man ser rett inn i en 
myriade av lysende stjerner. Naturstein 
utvinnes i store blokker som deretter 
sages og freses millimeterpresist til 
de ønskede målene. Deretter slipes og 
poleres platen.

Også marmor er en bergart. Denne  
dannes ved krystallisering av kalkstein. 
En prosess som i likhet med naturstein 
tar millioner av år og inneholder en 
kombinasjon av varme, trykk og friksjon.

Kvartsit er en metaforisk stein som  
hovedsaklig består av mineralkvarts.  
Materialet er hardt som granitt, men 
farger og struktur minner om marmor.

Designdetaljer

Hver eneste benkeplate i naturstein eller 
marmor har sine helt egne designdetaljer. 
Sin helt egen personlighet i form av 
fargespill og åretegninger. Platene kan i 
tillegg slipes og poleres med ulike  
teknikker som gir forskjellige overflater. 
Du kan for eksempel velge å få benke-
platen polert, slik at den får en glatt 
og blank overflate, og du kan få platen 
mattslipt, slik at den fremstår med et mer 
naturlig uttrykk (som til gjengjeld krever 
litt mer vedlikehold).

Marmor og kvartsitt finnes bare med matt 
overflate.

Behandles med 
steinolje ved 

behov

Kortvarig  
varmetolerant.  

Bruk bordskånere

* Mindre reparasjoner som f.eks. kant-
skader, kan utføres av kvalifisert fagmann.

JA*KORTA STUNDERHØYHØY MIDDELS

Pris Vedlikehold Slitestyrke Varme Kan repareres
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Bærekraft

Naturstein, marmor og kvartsitt er skapt 
av naturen selv gjennom millioner av år. 
Materialene inneholder derfor ingen miljø- 
skadelige stoffer. Vi har dessuten miljø- 
optimalisert produksjonen av naturstein 
og marmor, slik at vi bl.a. gjenbruker 95% 
av de store mengdene prosessvann, og har 
dessuten satt håndteringen av overskudds- 
materiale effektivt i system. Når natur-
stein, marmor og kvartsitt likevel ender 
et godt stykke nede på bærekraftslisten, 
skyldes det utelukkende CO2-utslippene 
fra den lange transporten av de tunge 
platene.

Farger og strukturer

Naturstein, marmor og kvartsitt er skapt av 
naturen. Farge og struktur avhenger derfor 
bare av hvilket steinbrudd og hvilken fjell- 
kjede blokken er utvunnet fra. Vi tilbyr flere  
fargevarianter av naturstein, mens marmor  
og kvartsitt leveres i et mindre utvalg som 
matcher tidens designtrender. For enkelte av 
natursteinene kan du velge om du vil ha en 
polert, satengslipt eller mattslipt overflate. 
Forskjellen kan være ganske betydelig. Se det komplette 

utvalget hos din 
forhandler eller på 
drommekjokkenet.no



Vasken i en natursteins- eller marmor- 
benkeplate kan monteres på tre forskjellige 
måter, som gir hvert sitt estetiske uttrykk.  
Er du i tvil, er forhandleren alltid klar  
til å gi råd.

Vask og benkeplate er i nivå, 
og overgangen fuges med 
silikon.

Hele benkeplatens tykkelse 
er synlig rundt vasken.

Vasken monteres slik at 
halvparten av platens tykkel-
se er synlig.

UNDERLIMT

UNDERFREST

PLANLIMT

Vasker

44 /45



KOMPOSITTSTEIN/LAGOON



Et godt valg hvis du vil ha det beste fra 
to verdener. Med komposittstein får du 
en vakker benkeplate som er fremstilt 
av 94% kvartsmineraler og estetisk sett 
fremstår som et ekte naturprodukt. Den 
pulveriserte granitten er blandet med et 
kunstig harpikslim og støpt i former. I 
motsetning til naturstein og marmor er 
overflaten derfor fullstendig lukket, slik 
at fettstoffer og annet ikke kan trenge 
inn og lage flekker. Du får med andre  
or natursteinens eksklusive uttrykk og  
innovasjonens effektive produktegen- 
skaper samlet i én og samme benkeplate.

KOMPOSITT-
STEIN

KOMPOSITTSTEIN/FUSION TAUPE
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Daglig bruk

Den lukkede overflaten gjør benkeplaten 
raskere og lettere å rengjøre med en våt, opp-
vridd klut. Søler du på platen, kan du stille og 
rolig tørke opp uten å bekymre deg for flekker 
eller hygiene. Selv fettstoffer som smør og 
margarin vil aldri gjøre skade på kompositt-
steinplaten. Til gjengjeld er overflaten kaldere 
enn f.eks. laminat og massivt tre. Derfor er 
den riktig god å jobbe på hvis du skal bake. 
Den kjølige overflaten får nemlig deigen til å 
slippe uten besvær.

Som med alle andre materialer, anbefaler vi 
også med komposittstein at du bruker rister 
eller bordskånere til varme gryter og panner. 
Dersom komposittstein utsettes for kraftig 
varme, kan det dannes misfarginger i over- 
flaten. Og de kan ikke fjernes.

Tykkelser

Komposittstein fås i tre tykkelser. Ettersom 
materialet er støpt, er det mulig å fremstille en 
benkeplate på bare 12 mm. Det åpner for en 
rekke enestående kjøkkendesign hvor materialets 
solide uttrykk står i fascinerende kontrast til 
platens tykkelse.

• 12 mm 

• 20 mm

• 30 mm



Hva er komposittstein?

Komposittstein er et naturlig og et kunstig 
materiale på én gang. Det består av du 
mer enn 90% kvarts som er pulverisert 
og blandet med et laboratorieutviklet 
harpikslim og eventuelle fargepigmenter. 
Når blandingen varmes opp og presses i 
en støpeform, resulterer det i en ekstremt 
sterk plate med en fullstendig lukket 
overflate.

Hos oss selger vi komposittsteinplater fra 
Europas ledende leverandører, blant annet 
den spanske produsenten Consentino. Det 
var de som i 1990 utviklet materialet som 
de første, og som i dag markedsfører det 
under navnet Silestone®.

Designdetaljer

Selv om benkeplater i komposittstein støpes 
i en form, bearbeides de deretter på nøyaktig 
samme måte og med nøyaktig de samme 
maskinene som naturstein og marmor. Du kan 
derfor få profilert forskjellige kanter i benke- 
platen din. Noen benkeplater poleres til en 
blank og glatt overflate, mens andre typer 
leveres med en mattslipt overflate for et mer 
naturlig uttrykk.

KOMPOSITTSTEIN/ESSENTIAL WHITE

Tørkes av med en 
klut som er vridd 
opp i varmt vann

Kraftig varme
kan gi misfarging

* Mindre reparationer som t.ex. kant-
skador kan utföras av kvalificerad fackman.

JA*KORTVARIGHØYLETTHØY

Pris Vedlikehold Slitestyrke Varme Kan repareres
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Farger og strukturer Bærekraft

Det samlede fargeutvalget i komposittstein 
omfatter ikke færre enn 60 varianter. Du kan 
dermed får komposittsteinplater både i natur-
lige nyanser og i skarpe farger til et moderne 
og kanskje direkte dristig kjøkkendesign. 
DFI-Geisler lagerfører et stort utvalg av de 
mest populære fargene, mens øvrige farger 
kan bestilles med litt ekstra leveringstid.

De pulveriserte kvartsmineralene, som utgjør mer 
enn 90% av en benkeplate i komposittstein, er et 
organisk og dermed helt uskadelig naturmateriale. 
Resten av benkeplaten består fortrinnsvis av et 
laboratoriefremstilt harpikslim (resin). 

Produksjonen og transporten av komposittstein 
krever en del energi. Hos både de europeiske  
produsentene og hos vår samarbeidspartner 
DFI-Geisler blir det gjort en stor innsats for å  
redusere ressursforbruket og dermed også det 
samlede CO2e-avtrykket til en benkeplates 
livssyklus.

Se det komplette 
utvalget hos din 
forhandler eller på 
drommekjokkenet.no



Du kan få vasken montert på tre forskjellige 
måter i komposittbenkeplaten. Velger du en 
plate fra Silestone®, kan du i noen av de mest 
populære fargene få en helstøpt og polert  
kjøkkenvask i samme materiale som platen og 
med skjult overgang mellom plate og vask.

Vask og benkeplate er i nivå, 
og overgangen fuges med 
silikon.

Hele benkeplatens tykkelse 
er synlig rundt vasken.

Vasken monteres slik at 
halvparten av platens 
tykkelse er synlig.

UNDERLIMT

UNDERFREST

PLANLIMT

Vasker
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Et godt valg hvis du vil ha en eksklusiv 
og flott benkeplate med alle de gode 
egenskapene du i det hele tatt kan  
drømme om. Keramikkplater og Dekton® 
er således både ripefaste, varmeresisten-
te, fargebestandige, rengjøringsvennlige 
og tvers igjennom robuste. Du får derfor 
en benkeplate du vil nyte å se på – og 
glede deg over å arbeide ved i årevis.

KERAMIKK
OG DEKTON®

KERAMIKK/PIETRA DI VALS
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Daglig bruk

Du finner ganske enkelt ikke en enklere og 
mer robust benkeplate til kjøkkenet ditt enn 
keramikk og Dekton®. Platen har således 
en rekke egenskaper som gjør den utrolig 
behagelig i ditt daglige kjøkkenliv.

Med mindre du tar ekstreme metoder i bruk, 
kan du f.eks. ikke lage riper i overflaten, 
ettersom platen er så godt som ikke- 
absorberende. Du kan med andre ord søle 
hva som helst – og ganske enkelt tørke 
det opp med en oppvridd klut og eventuelt 
nødvendige rengjøringsmidler.

Hverken varme eller kulde kan gjøre noen 
skade på keramikk og Dekton®. Faktisk er 
materialet så varmebestandig at gryten vil 
smelte før benkeplaten, og du vil kunne 
legge frossenvarer til opptining direkte på 
benken.

Tykkelser

En keramisk benkeplate er som standard 
12 mm tykk. Du kan imidlertid få bygget 
opp benkeplaten til 20 mm, 30 mm og 
40 mm dersom det passer best til ditt 
øvrige kjøkkendesign. Dekton® leveres 
altid i 20 mm.

• 12 mm (Keramik och vissa Dekton®)

• 20 mm (Keramik och Dekton® )

• 30 mm (Keramik)

• 40 mm (Keramik)

KERAMIKK /AZUL OLIVE



Hva er keramikk
og Dekton®?

En benkeplate i keramikk består av 
sand, feltspat, og leire tilsatt naturlige 
fargepigmenter. Den ferdigblandede 
mineralmassen helles i en form og varmes 
opp til 1200 grader, slik at den oppnår de 
mange attraktive egenskapene.

Dekton® oppnår de samme egenskapene 
gjennom en avansert teknikk, hvor man 
på få timer får en blanding av mineral-
partikler til å utføre den samme pro-
sessen som tar tusenvis av år i naturen. 
Både keramikk og Dekton® får sine vakre 
farger og mønstre tilført som direkte og 
fargebestandig trykk.

Du kan lese mer og finne massevis av 
inspirasjon på drommekjokkenet.no

Designdetaljer

Den bare 12 mm tykke benkeplaten i  
keramikk egner seg perfekt til tidens  
moderne kjøkkendesign med rene linjer og 
store flater. Hvis du vil at platen skal fremstå 
som tykkere og mer bastant mot rommet, 
kan du få påmontert en forkant på opptil 
40 mm. Ved Dekton® er alle synlige kanter 
faset 2 mm eller 3 mm etter ønske.

Krever minimalt 
vedlikehold

Dyreste
benkeplater

Svært
varmetolerant

Dekton® kan 
ikke repareres

* Mindre reparasjoner som f.eks. kant-
skader, kan utføres av kvalifisert fagmann.

JA*TÅLERHØYLETTHØY

Pris Vedlikehold Slitestyrke Varme Kan repareres
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Farger og strukturer Bærekraft

Du kan velge keramikkbenkeplaten din i
mer enn 10 flotte fargevarianter. De er 
alle UV-bestandige, og falmer derfor ikke i 
sollys. Dekton® leveres i mer enn 40 like- 
ledes UV-bestandige farger og mønstre, fra 
ensfargede plater til vakre strukturer som 
leder tankene i retning av marmor og andre 
naturlige steinarter.

Keramikk og Dekton® består av naturlige 
grunnstoffer som brennes ved høye tempe-
raturer på samme måte som leire. Materialet 
er derfor ikke miljøskadelig i seg selv. Til 
gjengjeld brukes det store mengder energi til 
ovnene. Dessuten belaster transporten av de 
ubehandlede platene CO2-kontoen.

Se det komplette 
utvalget hos din 
forhandler eller på 
drommekjokkenet.no



Vasker

Benkeplater i Dekton® og keramikk leveres 
med planlimt stålvask med synlig kant 
eller underlimt stål- eller komposittvask. 
Utvalget av vasker er enormt – spør  
forhandleren.

Vask og benkeplate er i nivå, 
og overgangen fuges med 
silikon.

Hele benkeplatens tykkelse 
er synlig rundt vasken.

PLANLIMT

UNDERLIMT
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St
ål



Et godt valg hvis du vil ha en topp-
hygienisk, superpraktisk og evig  
moderne benkeplate som nærmeste 
blir flottere for hver dag, i takt med at 
stålet ripes og får sin naturlige patina. 
Stål er samtidig et miljøvennlig mate-
riale som er uforgjengelig – samtidig 
som en benkeplate i stål holder til 
det meste og nærmest roper på å bli 
brukt. Dag etter dag.

STÅL
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Daglig brukTykkelser

Benkeplater i stål fra DFI-Geisler er fremstilt av 
1,2 mm rustfritt stål. Stålet limes på en sterk 
sponplate med en samlet tykkelse fra 12 mm til 
80 mm (dog maks. 60 mm ved treforkant). Du 
kan få benkeplaten produsert i flatstål eller andre 
tykkelser rustfritt stål mot et tillegg.  

Det er overhodet ikke tilfeldig at stjernekokker 
og de fleste profesjonelle kjøkken arbeider på 
rustfrie ståloverflater. Stål er nemlig utrolig 
hygienisk, samtidig som det er særdeles enkelt 
å holde rent – også når det er full fart i de 
gastronomiske utfoldelsene.

Tørk av med en våt klut vridd opp i varmt vann, 
deretter bør du alltid tørke etter med en tørr 
klut. Slik unngår du uønskede kalkavleiringer.

Den beste grunnrengjøringen av benkeplater i 
stål oppnår du med såpeflak, som i tillegg til å 
fjerne fastgrodd smuss vil mette overflaten og 
gjøre den mer motstandsdyktig.

Kombinasjonen av benkeplater i stål og varme 
gryter og panner er ingen god kjærlighets- 
historie. I motsetning til hva man kanskje 
kunne tro, blir rustfritt stål nemlig misfarget 
hvis du setter varme ting direkte på platen. 
Dessuten utvider stålet seg under varmepå- 
virkning og kan derfor få limet til å slippe taket 
i den underliggende sponplaten. Kort sagt: Bruk 
alltid rist eller bordskåner.

• 12 mm (forkant bøyd i stålet)

• 20 mm (forkant bøyd i stålet)

• 30 mm (stål- eller treforkant)

• 40 mm (stål- eller treforkant)

• 60 mm (stål- eller treforkant)

• 80 mm (forkant bøyd i stålet)



Hva er stål?

Hovedingrediensen i en rustfri stålplate er jern. 
I tillegg består materialet av forskjellige grunn-
stoffer som fungerer som såkalte legerings- 
elementer. Deres funksjon er først og fremst å 
tilføre stålplaten de ønskede egenskapene, blant 
annet styrke og hardhet. Fem av grunnstoffene 
i stålet som er brukt, er med på å sikre at stålet 
ikke kan ruste på samme måte som ulegert jern. 
Det viktigste av disse grunnstoffeneer krom. Selv 
om en benkeplate i rustfritt stål er kald og hard, 
er den med andre ord et stykke ren og forfalsket 
natur.

Designdetaljer

Stål er mange kjøkkenarkitekters ubestridte 
favoritt. Med god grunn. Den nøytrale over- 
flaten gjør det nemlig mulig å kombinere 
rustfritt stål med et hvilket som helst annet 
materiale – uansett om du vil gi stålflatene 
en hovedrolle eller la stålet spille designerens 
annen-fiolin i kjøkkenet ditt. Som en elegant 
detalj kan benkeplatens forkanter påsettes 
en kant i massivt tre, slik at det kalde og det 
varme møtes i gjennomført designharmoni. 
Benkeplater i stål leveres enten med børstet 
eller curlet overflate. Den børstede overflaten 
gir et industrielt utseende, mens den curlede gir 
platen et roligere uttrykk.

Grunnrengjøres 
med såpeflak

Kortvarig
varmetolerant. 

Bruk bordskånere

NEITÅLER IKKEHØYLETTHØY

Pris Vedlikehold Slitestyrke Varme Kan repareres
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Farger og strukturer Bærekraft

Når du velger en benkeplate i stål, må 
du bestemme om den skal være «børstet» 
eller «curlet». Egenskapene (og prisene) 
er de samme, så valget handler bare om 
smak og behag – en ensartet sliping med 
et stilistisk uttrykk eller det mer rå  
utseendet som følger med en ujevn – 
curlet – sliping.

En benkeplate i stål har mange plusspoeng, 
og kun ett minuspoeng, når det gjelder  
bærekraft. På plussiden har rustfritt stål en 
meget lang levetid, og både stålbekledningen 
og kjerneplaten i sponplate kan resirkuleres 
fullt ut og dermed inngå i den sirkulære  
økonomien til stor nytte for miljøet og  
klimaet. På minussiden brukes det en del 
energi når stålet blir støpt.

Se det komplette 
utvalget hos din 
forhandler eller på 
drommekjokkenet.no



stål  / isvejst vask i slebet stålplade

FASTSVEISET VASK

Vasken sveises i stålplaten. 
Overgangen mellom vask og 
plate poleres slik at den ikke 
blir synlig.

Vasker

Benkeplater i stål leveres alltid med stålvask 
sveiset i platen. Sveisingen poleres deretter 
fullstendig bort slik at plate og vask frem-
står som en ren og hygienisk enhet.
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VI LEVER OG ÅNDER 
FOR BENKEPLATER

Vi elsker 
maskinene våre

Det høres kanskje litt nerdete ut. Men vi er 
altså riktig stolte over å ha bransjens mest 
moderne og høyteknologiske maskiner til  
rådighet. Det betyr nemlig at hver eneste  
kunde er sikker på å få helt riktig benkeplate.

"

" Vi er verdensmestere
i å skape individuelle  
benkeplater

Det skal mange forskjellige ferdigheter til for å  
levere personlige benkeplater. I tillegg til selve  
fremstillingen og etterbehandlingen har vi derfor 
også noen av bransjens dyktigste medarbeidere  
når det gjelder å måle opp, tegne, dimensjonere  
og montere.



Vi er drevet av 
arbeidsglede og 
stolthet

Arbeidsglede og stolthet betyr utrolig mye 
for oss og vår samarbeidspartner. Dette  
gjenspeiles bl.a. i mange erfarne ansatte.

"

" Vi tilbyr å løse hele  
oppgaven for deg

Med vår trygghetspakke tilbyr vi å ta oss av 
hele prosessen. Fra måltaking av kjøkkenet ditt 
til levering og montering av din nye benke- 
plate. Dette har blitt gjort av oss hver dag i 
hele Skandinavia.

Vi leverer kun den  
beste kvaliteten!

Vi har fokus på kvalitet fra start til slutt under 
prosessen. Det gjelder når vi tar mål og produserer 
tegninger. Det gjelder når vi tilpasser platene
og monterer oppvaskkummen din. Det gjelder
når vi pakker og klarkjør platene for transport. 
Og det gjelder når vi sørger for at din benkeplate 
monteres perfekt etter forskriftene.

"

" Vi tar bærekraft 
på alvor

Hos Drømmekjøkkenet og vår samarbeidspartner 
kommer bærekraft til uttrykk på mange måter. Vi 
bruker f.eks. grønn strøm, vi har LED-belysning 
overalt på fabrikken, vi selger kun FSC-sertifisert 
trevirke, vi bruker våre restprodukter på beste måte 
og vi rydder og gjenbruker mer enn 80% av prosess- 
vannet i vår steinproduksjon. Dette er bare for å 
nevne noen eksempler. Vi planter et nytt tre for  
hver heltreplate vi leverer.
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