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Bänkskivan är hemmets 
främsta arbetsplats...  

Bänkskivor

..men tufft arbetsklimat 
ställer höga krav 
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Det är skillnad på bänkskivor 
och bänkskivor
Bänkskivor kan vara det som gör skillnaden, den sista touchen. 
Men det gäller att hitta rätt material och rätt färg för att allt ska 
harmonisera i just ditt kök.

Du kan köpa bänkskivor nästan var som helst, till extrapris. Om du inte är 
så noga med vad du får och hur länge de håller och är snygga, vill säga. 

Bänkskivorna är de mest utsatta ytorna i köket och det har vi på Culimar 
tagit fasta på. Våra skivor är alltid av högsta kvalitet och har mycket lång 
livslängd om du följer våra skötselrekommendationer. 

Dessutom kan du få dina skivor tillsågade i vårt snickeri precis så som du 
vill ha dem, efter dina mått och dina ritningar. 
Vi har både specialsåg och kompetent personal som hjälper dig med det, 
en stor skillnad från de stora varuhusens såga-själv-om-du-kan-mentalitet.

Vi är rätt säkra på att vårt system är det mest exakta och kostnadseffektiva 
alternativet när man tittar på det färdiga resultatet.

INTRODUKTION

Vi hjälper dig att välja rätt bänkskiva
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Massivträ
Välj rätt trä

Massivt trä till bänkskivor är en riktig klassiker. Det finns cirka 25 olika 
träslag som används till bänkskivor i kök. De vanligaste träslagen är ek, 
amerikansk och europeisk valnöt, bok och ask. 

Träslagen har olika hårdhet och de hårdare träslagen är mindre känsliga 
för värme och vätskor. Jatoba och Merbau är några av dessa. Den vanli-
gaste behandlingen av träbänkskivor är linolja och hårdvaxolja. Linolje-
behandlade bänkskivor kräver regelbundet underhåll om man vill behålla 
den vackra sidenmatta ytan. Hårdvaxoljade bänkskivor får en lackliknande 
yta som kräver minimalt underhåll. 

För att förhindra brännmärken kan man fräsa in några stålstänger eller en 
bit granit som avställningsyta i anslutning till spishällen. 

Träbänkskivor åldras med värdighet och ger ett varmt intryck i ditt kök. 
Kom ihåg att trä är ett levande material som rör sig och att det därför är 
viktigt man följer måttoleranserna i monteringsanvisningarna.

MASSIVT TRÄ

Bänkskivor ska klara högt ställda krav
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Ek
Ek är ett väldigt populärt träslag, just för att det har bra egenskaper. 
Ek är lite som en kameleont, det passar in med det mesta. Det man dock 
ska tänka på är att inte få sitt kök att bli ”kaka på kaka” ek på ek. Passar för 
övrigt bra till vitt. En nackdel med ek är att det släpper från sig garvsyra, 
vilket skapar svarta märken från metall som blir liggande mot ytan under 
en längre tid.

Alm
Alm påminner om ek till utseendet, men med detta träslag slipper man 
garvsyra. Även detta träslag passar väldigt bra ihop med ljusa rum och 
kök. Nackdelen med detta träslag är att det kan förekomma en grön 
nyans i ådrorna.

Björk
Björk är ett väldigt mjukt träslag, vilket gör att det blir lättare att arbeta 
med. Björk är ett ljust träslag, därför passar det bra ihop med mörka färger 
i ett kök. Björk måste alltid vaxoljas, detta för att undvika att ådrorna får 
gråa nyanser.

Bok
Bok är ett väldigt hårt och slittåligt träslag. Träslaget är vitt med lite 
nyanser av rött och brunt. Passar väldigt bra in i dom flesta inredningar i 
ett kök. Har en jämn och fin yta.

Iroko
Iroko, även kallat afrikanskt teak, är ett mycket hållbart träslag. Färgen 
påminner lite om gyllenbrunt. Fördelen med Iroko är att det inte kräver 
så mycket olja som andra träslag. Iroko mörknar med tiden.

MASSIVT TRÄ

Vi lär dig att sköta om dina bänkskivor
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Jatoba
Jatoba är ett väldigt hårt träslag. Färgen är lite solfärgad mörkröd, 
med en svart brytning i ränder som med tiden blir mer djupa och 
får en fyllig röd färg.

Körsbär
Körsbär är ett väldigt unikt och elegant träslag. Träslaget är mjukt. 
Färgen är ljusbrun med mörka/röda inslag. Passar väldigt bra ihop med 
björkinredning i ett kök. Körsbär är ett träslag som suger åt sig mycket 
olja, så det gäller att ha tålamod och att ta god hand om sin bänkskiva.

Lönn
Lönn är ett vanligt träslag i Nordamerika, där de amerikanska lönnträden 
också blommar. Lönn påverkas en del av vanlig oljning och får mer ett 
flammigt utseende än det ursprungliga ljusa färgen. Har man på lite 
vaxolja, kan man behålla en del av den ursprungliga färgen.

Mahogny
Mahogny är ett mycket lättarbetat träslag. Just detta träslag är väldigt 
vattentåligt, därför används det mycket som båtvirke. Mahogny har färgen 
röd/brun. Om man vaxoljar så blir den röd/bruna färgen ännu mer kraftfull.

Merbau
Merbau är ett träslag som kommer från Asien, fördelen med Merbau, 
är att det knappt blir påverkat av fukt. Träet reser sig inte lika lätt som 
vissa andra träslag, men man ska trots detta alltid olja in det. Merbau har 
en mörkröd/brun färg. Träet är hårt, grovt och har en jämn yta.

MASSIVT TRÄ

Vi är specialister på bänkskivor
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Teak Plantage
Culimar använder odlad teak. Odlad teak är vanligtvis lite ljusare än t.ex. 
teak från Burma. Just detta träslag är väldigt fett. Teaken har liten fukt-
rörelse, vilket är positivt. Teak är extremt tåligt och kräver väldigt lite 
underhåll. Den bildar en naturlig “glansig” yta.

Amerikansk Valnöt
Amerikansk valnöt är mörkbrun med violett anstrykning och har en jämn 
färg. Detta träslag är medeltungt och har en medelfuktrörelse. Valnöt, i 
ren allmänhet, är mycket lämpligt för böjning, någorlunda slittåligt och 
har tillfredställande limningsegenskaper.

Europeisk Valnöt
Europeisk valnöt kommer från Sydeuropa. Färgen i europeisk valnöt
är något ljusare och flammigare i lite mer åt grå/ljusbrunt. 
För övrigt har amerikansk och europeisk valnöt nästan samma 
egenskaper.

Wenge
Wenge kommer ursprungligen ifrån Västafrika. Wenge är ett mörkt 
och exotiskt träslag som är väldigt hårt och tungt. Färgen är brun/svart. 
Wenge har en väldigt tydlig ådring, som gör att det ser levande ut.

MASSIVT TRÄ

Vi lär dig montera dina bänkskivor
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Brinell-tabell
En snabblektion i hårdhet

Väljer du massiva träskivor, får du ett naturmaterial som växt på vår jord i 
kanske mellan 50 och 100 år, innan de fortsätter sin livsuppgift som 
arbetsyta i ditt kök.

Hur bra är de då att arbeta på? Man är ju van vid exempelvis laminat och 
rostfritt, och då är hårdheten i ytan knappast något man reflekterar över.

Olika träslag skiljer sig däremot mycket åt.

En utrustning med en liten kula trycks ner mot ytan. Markeringen mäts. 
Resultatet presenteras som ett tal med enheten Brinell.

MATERIAL BRINELL MATERIAL BRINELL

Merbau 7,8   Mahogny  2,9
Jatoba  6,9   Körsbär  2,5
Teak  4,2   Björk   2,4
Lönn  4,0  Furu  1,9
Ek  3,8
Amerikansk  3,5   
Valnöt     Laminat ca  6
Ask  3,5
Bok  3,4
Alm  3,2

MASSIVT TRÄ

Vi hjälper dig att välja rätt bänkskiva
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Se instruktionsfilmer på: 
www.culimar.se

OLJOR

Bänkskivor ska klara högt ställda krav

Bords-, bänkskivor och andra snickerier 
inomhus som behandlas med Osmos 
produkter blir vackra och lätta att sköta!

De blir vattenavvisande, tåliga mot spill 
av hushållskemikalier och vätska som 
ex. vin, öl, läsk mm.

För att framhäva det vackra träets 
naturliga kulör, välj ofärgad 3058 Top-
Oil Ofärgad Hårdvaxolja för bänkskivor. 

Det är enkelt att skapa ett nytt utseende, 
ge ytan en ny kulör från ljust till mörkt, 
genom infärgning av träet med Osmo 
Transparent Dekorvax. På detta läggs en 
slutbehandling med ofärgad 3058 Top-Oil 
Hårdvaxolja matt för att få den där perfekta 
och tåliga ytan!

Alla produkterna är lívsmedelssäkra och 
godkända för människor, djur och växter i 
torrt tillstånd.

Osmo Hårdvaxolja för bords- och bänkskivor
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Linolja
Den vanligaste behandlingen av träbänkskivor är med linolja.

Att olja in sina bänkskivor är något som varje människa kan utföra, även 
den med tummen mitt handen. 

Träskivor är väldigt lättskötta, men linoljebehandlingen kräver regelbun-
det underhåll om man vill att den vackra sidenmatta ytan ska stanna kvar. 
Linolja skyddar även mot fukt och smuts.

Linolja hjälper till att ta fram den naturliga träfärgen. Färgen blir då mju-
kare för ögat.

Se instruktionsfilmer på: 
www.culimar.se

OLJOR

Vi lär dig att sköta om dina bänkskivor
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Laminat
Stort sortiment

Högtryckslaminat består av impregnerat papper som har pressats 
samman under mycket högt tryck och hög temperatur.

Tunt laminat limmas på, till exempel, en spånskiva eller en MDFskiva 
medan tjockare laminat, så kallat kompaktlaminat, inte behöver något 
underlag. 

Laminat är ett reptåligt material som tål nötning under många år. Ytan 
tål även värme bra, men lägg alltid ett skydd under kastrullen för säker-
hets skull. 

Materialet är underhållsfritt, spiller du på det är det bara att torka av 
med en trasa och rengöringsmedel. 

Skivorna finns i ett stort antal olika färger, mönster och i olika tjocklekar. 
Det finns till exempel laminatskivor i sten- och träimitation, enfärgat, 
högblankt, mönstrat och matt. Dessutom är laminat ett förhållandevis 
billigt material.

LAMINAT

Vi är specialister på bänkskivor



www.culimar.se

12 13

Hos oss på Culimar kan du få laminatskivor 
upp till 5200 mm i följande dekorer:

4420-Sevilla Gordal
40 mm

0179-Arctic White
40 mm

3490-Tagus Slate
40 mm

6181-Marble Black
30 & 40 mm

LAMINAT

Vi lär dig montera dina bänkskivor

0901-Black
40 mm

4943-Empire Slate
40 mm

3236-Etarnal Iron
40 mm

0300-Mineral Effect Black
30 & 40 mm

4390-Wenge Bonobo 
40 mm

0204-Stone Effect Black
30 & 40 mm

0210-Black Brazil
40 mm

2486-Luxor 
40mm

0483-Granite White
30 & 40 mm

0518-Everest
40 mm

0519-Dark Wood Effect
30 & 40 mm

3660-Linen
40 mm

6196-Virvarr White
40 mm

6197-Virvarr Black
40 mm

3661-Light Linen
40 mm

4384-Calgary Oak
40 mm
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Granit & Marmor
Granit

Sten är ett extremt hårt naturmaterial som är mycket tåligt och motstånds-
kraftigt mot hetta, nötning, fläckar och dylikt. 

Den vanligaste färgen är melerad gråsvart, men det finns många nyanser 
och tjocklekar att välja på. Inom kategorin stenskivor hittar vi granit som 
är ett populärt val av bänkskiva och som även tål värme och stötar 
mycket bra. 

Något man bör tänka på när man väljer sten är att mätta skivan så att 
fett inte tränger in. Detta gör det även lättare att rengöra och underhålla 
skivan framöver. 

En granitbänkskiva bör impregneras med ett till fem års mellanrum, 
beroende på stensort och hur bänkskivan används. 

Granit bryts i stenblock som är upp till 2,5 meter långa. Dessa sågas sedan 
upp i skivor. Detta innebär att det är mycket sällsynt med granitskivor som 
är längre är 2,4 - 2,5 meter. Nackdelarna är att trots att de tål värme, tål de 
inte alltför hög värme.
En kall stenskiva kan spricka om man ställer en varm stekpanna direkt på 
den. Ljusa stensorter kan också bli missfärgade av färgade vätskor och på 
mörka skivor syns kalkfläckar tydligare.

Marmor

Marmor har inte samma egenskaper som graniten.

Den är mjukare och porösare och känsligare för fläckar och repor. Du bör 
därför impregnera en marmorskiva för att på så sätt ge den bättre mot-
stånd mot syror i mat och dryck. Den är alltså inte underhållsfri och den är 
också dyr. Många tycker trots detta att det är 
en charmig stensort med ett vackert mönster. 

Marmor är nämligen ett naturmaterial som 
har olikheter i kornighet, färg och struktur. 
Dessa naturbildningar i form av schattering-
ar, ådror och fläckar skiftar därför från skiva 
till skiva.

GRANIT & MARMOR

Vi hjälper dig att välja rätt bänkskiva
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Black/Svart Diabas
Har blivit en väldigt populär granitskiva i och med att den passar till dom 
flesta färger i ett kök. Svart diabas som den också kallas är finkorning och 
jämnsvart.

Nero Impala/Nero Africa
Impala, eller Nero Afrika som den även kallas, är en välkänd svart granit 
från Afrika. Många mattsvarta köksbänkskivor är tillverkade av Impala. 
Namnet kommer förstås från den välkända Impalaantilopen. Stenen är 
inte lika svart som Black, utan har ett något gråmönstrat inslag som lättar 
upp färgspelet. Priset är ovanligt lågt för att vara en svart kvalitetsgranit.

Nero Assoluto
Påminner om Svart Diabas med sin grova svarthet. Men Nero Assoluto har 
väldigt små silvergråa fläckar i sig, som gör att granitskivan blir lite mer 
levande. Nero Assoluto är väldigt populärt ihop med vita luckor.

Tre populära stensorter i Granit

GRANIT & MARMOR

Bänkskivor ska klara högt ställda krav
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Komposit & Akryl
Komposit

Kompositer är konstgjorda sammansatta material, där de ingående ma-
terialen var för sig har helt olika egenskaper och tillsammans bildar ett 
konstruktionsmaterial med nya egenskaper. 

I köksbänkar används oftast en blandning som består av en tredjedel 
akryl och två tredjedelar naturliga mineraler. 

Det finns också kompositsorter som består av granitpulver, vilket gör att 
de har granitskivans egenskaper men att de ändå kan göras tunnare och 
formas på ett annat sätt.

Akryl

De mest kända akrylmaterialen är Corian och Hanex som är baserade på 
naturliga mineraler, pigment och akryl och som kan fås i över 100 färger 
och utformningar.

Genom att det är helt porfritt är det lätt att hålla kliniskt rent. Akryl är
hållbart och står emot fläckar, vatten och värme väldigt bra. Vid skada 
kan ytan repareras och återställas och även brännmärken går att ta bort. 
Nackdelarna är att Corian är ett relativt dyrt material samt att det inte tål 
alltför höga temperaturer.

KOMPOSIT & AKRYL

Vi lär dig att sköta om dina bänkskivor
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Rostfria bänkskivor
Den rostfria bänkskivan passar bra ihop med de olika 
bänkskivsmaterialen som används i köket.

Du kan till exempel välja en bänk med längd från 50 centimeter till 300 
centimeter, med en halv centimeters exakthet. Dessutom kan du välja 
mellan tre olika alternativ: rak eller upphöjd kantprofil och rak kantprofil 
med 40 mm upphöjd bakkant. Du kan även välja tre eller fyra olika tjock-
lekar på bänken och djupet kan väljas upp till 960 mm.

Den rostfria bänkskivan passar bra som bänkskivsmaterial både kring spis 
och ho. Du kan välja en hällöppning till bänkskivan.
Den rostfria bänkskivan kan förenas med ett snyggt rostfritt stänkskydd 
som fästs mot väggen, den finns både som slät och med rutmönster. 

Bänkskivor i stål kan modigt kombineras med ek eller kompaktlaminat. 
Element-worktops som monteras bakom eller på sidorna av STALA Kitchen 
worktops ger mer utrymme för köksarbete och samlar människor för att 
laga mat eller umgås. 

Genom att utöka valfriheten vid dimensionering av worktops i stål och 
genom att modigt kombinera stål med ek eller massivlaminat i svart eller 
vitt har vi velat erbjuda ett högklassigt alternativ till worktops för köksöar 
som tål rejäl matlagning.

ROSTFRIA BÄNKSKIVOR

Vi är specialister på bänkskivor



16

www.culimar.se

17

Köket med sin vattenpunkt och sin diskbänk hör till varje hem. Men 
nuförtiden ställer man allt högre krav på dem. Man använder många nya 
råvaror, produkterna förbehandlas och det finns också mera kärl av olika 
slag och storlekar. Av diskbänken har det gjorts en funktionsmässig arbet-
spunkt, där man förutom diskning också beaktat förbehandling av maten 
och en smidig källsortering. 

För en anspråksfull inredning har Culimar tagit in just produktfamiljen
Stala Kitchen worktops: Stala Style Kitchen worktops med sina enkelt 
kantiga hoar representerar minimalismen när den är som bäst.

Matlagningen är en glädje när man tar i bruk alla de dimensioner Combo 
Kitchen worktops kan erbjuda. För att ytterligare underlätta köksarbetet 
har vi också några andra praktiska element: skärbrädor, avrinningskärl och 
en serie burkar och underlägg i keramik som enkelt kan läggas till i rit-
programmet.

Rita upp din rostfria bänkskiva 
direkt på www.culimar.se för 
pris och ritning!

ROSTFRIA BÄNKSKIVOR

Vi lär dig montera dina bänkskivor
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Eco är en yta av återvunnet 
material med hög prestanda.
Ytan består av minst 75 % återvunnet material (spegel, glas, porslin, sten-
gods och förglasad aska) både vad gäller färdiga produkter och produk-
tionsprocesser. 

Materialen har valts både med tanke på att de finns i överflöd och på 
sina fysikalisk-kemiska och termomekaniska egenskaper. De återanvänds 
och får så en ny livscykel, miljöpåverkan minskas och avfall av desamma 
minskas. Resterande 25 % är material som, även om det inte är återvun-
net material, är ekologiskt i viss mening. Så används kvarts och kisel som 
blir över vid kapning i andra industrier eller sten från avstjälpningsplatser, 
vilket integrerar återanvändningen.

Som bindemedel för alla dessa material används en typ av harts, även den 
ekologisk, som delvis kommer från majsolja. Lika viktig som råvarorna är 
tillverkningsprocessen. En ren process som knappt släpper ut substanser 
i miljön, förbrukar lite energi och där 94 % av vattnet som används åter-
används. Varje del i tillverkningsprocessen har granskats för att se till att 
den är optimal ur miljösynpunkt. Eco finns i skivformat (3200 x 1550 mm)
och i tre tjocklekar: 12,20 och 30 mm

Eco
Nyhet 2012

ECO

Vi hjälper dig att välja rätt bänkskiva
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Eco återger liv åt produkter 
som har förlorat sin funktion.

Eco® innehar internationella certifieringar som intygar företagets insatser 
när det gäller att uppnå en återvunnen yta med hög kvalitet och verklig 
hållbarhet. Certifieringar av den här typen tilldelas endast produkter som 
uppfyller höga krav.

Eco® och LEED: Förkortningen står för Leadership in Energy and Environ-
mental Design. Direktiv inom energi och miljödesign. Vid poängbedömn-
ingen tar man hänsyn till följande riktlinjer: Miljö, människors hälsa, 
utveckling av hållbara utrymmen, energieffektivitet, effektiv vattenkon-
sumtion, urval av material och kvalitet på inomhusklimat. Genom att an-
vända Eco® som material är det möjligt att erhålla poäng för ovan nämnda 
certifiering för byggnader.

ECO

Bänkskivor ska klara högt ställda krav
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Keramik har en övertygande porslinsyta. Keramik är redan känd från 
många stora kulturer och kan nu beskådas på museer världen över. Krukor 
och fat med dyrbara mosaiker från romerska villor är bara en av många 
användningsområden. 

Idag tänker man främst på vardagliga föremål som tallrikar och WC porslin 
men porslin används även inom bilindustrin. Keramik är en produkt som 
ger många olika användningsområden och håller högre kvalitet än andra 
produkter.

Kvalitet och karaktär av keramik, porslin eller finkornigt stengods är väl 
kända för var och en. Precis som glas är detta material en beståndsdel i 
det dagliga livet. 

Keramik kan tillskäras exakt i alla format. Materialet har en naturlig utstrål-
ning. De varma, harmoniska färgtonerna och den släta ytan passar till varje 
inredningsstil.

Keramik
Nyhet 2012

KERAMIK

Vi lär dig att sköta om dina bänkskivor
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Casa Nuova Magia Nera Magia Mora Magia Avoria

Vernice Bianca Vernice Nera Vernice Platina Urbana Mora

Urbana Bianca Pittura Arena Pittura Terra Pittura Costa

Basalto Nera Stella Nera Basalto Grigio Cava Grigio

Keramik
Nyhet 2012

KERAMIK

Vi är specialister på bänkskivor
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Resoplex Straight ahead är en ny generation bänkskivor, speciellt 
utvecklad för planlimmade vaskar.

Den är uppbyggd av en 35 mm spånplatta och ett 2,4 mm massiv Resopal 
laminat. Förutom extrem slitstyrka kombinerad med högvärdig design, 
ger detta fördelen att vatten inte kan komma i kontakt med spånskiva.

Denna geniala princip för att förenkla och få en mer ekonomisk montering 
av rostfritt stål. Man sparar extra tillverkningsarbete, löser transportpro-
blem, minskar kostnader och ger flexibilitet till installatörer. Köksanvänd-
are blir nöjdare genom att diskhon är vackert monterad i bänkskivan och 
den är mycket lättare att sköta och hålla ren.

Resopal har slitstarka ytor, modern design, mängd av valmöjligheter, 
vattentålig, godkänt för kontakt med livsmedel. Nästintill emmisionsfri. 
Laminatbänkskivorna klarar upp till 240 graders värme, hygieniska, lätta 
att sköta, lång livslängd.

För mer information om Resopal och deras sortiment 
www.culimar.se eller kom förbi vår utställning.

Resopal
Nyhet 2012

RESOPAL

Vi lär dig montera dina bänkskivor
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0901-L2 Black 3540-L2 Granic Vein 3510-60 Kerala

3236-60 Eternal Iron

Resoplex sortiment

Sergio Perrero Design
NYHET HÖSTEN 2012

3522-L2 Pietra Piasentina

RESOPAL

Vi hjälper dig att välja rätt bänkskiva
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Eget snickeri ger våra kunder 
flexibilit och leveranstider som 
de inte hittar någon annan-
stans i Stockholm
Eget snickeri med yrkeskunnig personal är förutsättningen för att kunna 
ha den service, support och de snabba leveranser till kunderna som  
Culimar är kända för. 

– Kunderna är inte alltid yrkesmän och kan allt om kök som vi kan, säger 
Martin Fogel, en av snickarna hos Culimar. Man ska inte bli idiotförklarad 
bara för att man tänkt fel, misstag gör alla. Vår roll är delvis att avstyra mis-
stagen innan de blir kostsamma fel, men även att vara lyhörda och flexibla 
när kunden gett oss felaktiga mått att såga efter. Vi ser helt enkelt till att 
det blir rätt och riktigt i slutänden, ingen ska behöva kompromissa med 
sin köksdröm. 

I snickeriet och på lagret trängs specialsågar och fräsar med noggrant 
staplade rader av skåpstommar, bänkskivor och andra kökstillbehör. 
– Allt har sin exakta plats, vi har inte tid att leta efter grejerna. Vi vet exakt 
vad som finns och vad som är möjligt även när det kommer till mer knixiga 
lösningar och specialdelar. Just yrkeskunskapen och erfarenhetsbanken 
som vi byggt på oss tack vare många hundra köksleveranser är ofta guld 
värd för kunder när det kärvar till sig i planeringen. I de allra flesta fallen 
har vi stött på problemet tidigare och sitter inne med lösningen.
– Kauko är en levande köksbyggarhandbok som finns här varje dag,
förklarar Martin, det är bara att komma in och fråga. 
Och jag är inte helt borttappad i det här yrket själv heller, fyller han i 
medan han med van hand hanterar specialsågen. 

SNICKERIET

Bänkskivor ska klara högt ställda krav
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Vad säger våra snickare om trä?
Trä är ett levande material som ska hanteras varsamt. I snickeriet är man 
vana vid att allt inte går som på räls när kunden bygger sitt kök. Därför har 
man mer eller mindre byggt in plats i systemet så att man ska kunna
göra brandkårsutryckningar när det behövs. Kunden kanske har hant-
verkare på plats som står still och tickar pengar om vi inte kan sticka emel-
lan med hans grejer. Han kanske behöver ett specialskåp med udda mått 
eller en bänkskiva som ska sågas på något speciellt sätt. Eller så kan det 
handla om lister, pinnar, huggkubbar och tusen andra saker som kunden 
så hett önskar ha i sitt nya kök.

Trä är ett levande material som är oöverträffat när det gäller variation av 
dekorativa effekter. Det är dessutom ett stycke levande natur som kan flyt-
tas in i hemmet. Precis som i naturen åldras trä och får med tiden en vack-
er patina som bara ett naturens eget material kan få. Även inom samma 
trädfamilj finns ofta många olika arter. Trädets växtplats, klimatväxlingar 
m.m. ger variation i struktur och färg. Träets mognad innebär att mörka 
träslag har en tendens att ljusna medan ljusa träslag däremot mörknar.

SNICKERIET

Vi lär dig att sköta om dina bänkskivor
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Vad är standard?
Djup på bänkskivor

Många som kommer till Culimar undrar ofta vad det är för standarddjup 
på våra bänkskivor. Vi brukar säga att standard för bänkskivor som ska 
kunna matcha dom flesta sorters bänkskåp är från 600-620 mm. Man 
brukar räkna att det ska finnas ca 3 mm ifrån vägganslutningen, 30-40 mm
överhäng i framkant och 20 mm överhäng vid kortsidor, detta tänkt att 
kostsidan inte ansluter till en vägg. Om man vill ha ett djupare mått än 
standard, är detta inga problem. Det är mer en kostnadsfråga.

Tjocklek på bänkskivor

I många år har 30 mm tjocklek varit standard inom köksbänkskivor.

Detta mycket på grund av att det sattes som krav på 70-talet. Men på 
senare år har 40 mm börjat bli alltmer populärt, och 20 mm finns också 
med i bilden, men används mest till t.ex. fönsterbänkar. Vill du ha ett 
tjockare material, rekommenderar vi trä. Då löser vi detta genom att 
limma på en kant som ligger längs synliga sidor.

Kantprofiler

Kantprofiler brukar vara det sista dilemmat i 
ett bänkskiveskåp. Men kan göra mycket 
skillnad till utseendet. Om du väljer trä som 
material finns det tre vanliga kantprofiler. 
Slipad kant (R1 mm), R5 mm, R10 mm. Väljer 
du granit, marmor eller kompositsten är 
rak fasad kant standard. Laminat har två 
vanliga kantprofiler; postform eller rak kant.

Standarddjup 600–620

Bä
nk

sk
åp

 7
20

Bänkskåp

Sockel 150

VAD ÄR STANDARD?

Vi är specialister på bänkskivor
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Monteringstips för massivträ
När måste bänkskivan oljas?

Prova med att skvätta lite vattendroppar över bänkskivan. Om vatten-
dropparna skjuts ihop till små vattenbollar vet du att det inte krävs mer 
oljning. Sugs däremot dropparna upp, då är skivan för torr och ytan känns 
ojämn och taggig. För att undvika brandfara bör du alltid tänka på att 
dränka trasan/pappret i förslagsvis en plastpåse fylld med vatten.

Rengöring

All simpel smuts som fett m.m. tas enkelt bort med vatten och trasa. 
Blir det svårare smuts kan du ta på lite diskmedel, men undvik starka 
rengöringsmedel. Ifall du har fått några ordentligt fula fläckar på din 
bänkskiva slipar du ner ytan med en slipsvamp, sedan kör du en in-
oljningsrutin igen.

Montering

När du monterar din massiva träbänkskivan finns det en del saker du bör 
tänka på. Trä är ett levande material och kommer alltid röra på sig, där-
för måste den få en viss frihet. När du lägger ner skivan på bänkskåpet 
måste skivan få ett avstånd på cirka 3 mm fram till väggen. När du sedan 
ska skruva fast skivan så förborrar du ett större hål än skruvens diameter i 
bänkskåpet och sätter en bricka emellan skruvtopp och bänkskiva. Spänn 
sedan fast skivan, men inte för hårt, detta för att skivan ska kunna ”röra” 
sig. Uppfyller du inte dessa saker, så är det risk att skivan spricker. Ifall du 
ska koppla ihop två skivor spänn fast kopplingsbeslagen väldigt lätt, se-
dan justerar du skarven tills du blir nöjd, och spänner en sista gång.

MONTERINGSTIPS

Vi lär dig montera dina bänkskivor
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Monteringstips för laminat
Laminat monteras för att stanna

Laminat är känt för att hålla i flera år efter en montering. Nackdelen är 
att om du får ett rejält jack i din skiva, så måste den bytas. Spånet under 
laminaten vid jacket suger upp vatten och det sväller. När du ska montera 
skivorna så lägger du skivorna på plats och justerar höjdskillnaderna. Om 
du har mer än en skiva som ska monteras och ska ha en skarv så är skivor-
na frästa för kexning. Du placerar kexen i de frästa hålen med hjälp av 
vanligt trälim. För sedan ihop skivorna och tillsätt kopplingsbeslagen un-
derifrån. Spänn dom lätt och justera skivorna tills du är nöjd. Spänn nu det 
sista på kopplingsbeslagen. Rensa bort överflödiga limrester från ytan och 
rengör skivan. Nu fixerar du skivan väldigt lätt underifrån med vinkeljärn 
på bänkskåpens insidor. När detta är klart, tejpa bakre kanten och sätt en 
fog längs vägganslutningarna med vanlig silikon. Ta bort silikonresterna 
och tejpen och slutligen rengör skivorna.

Att tänka på vid montering av samtliga bänkskivsmaterial:

• Håll ett gott avstånd till väggar på cirka 3 mm.

• Sätt fogar vi vägganslutningen.

• Maskera alltid sidor vid hällar med aluminiumtejp.

• Maskera även med aluminiumtejp runt diskmaskin.

• Justera alltid höjdskillnader.

• Täta alltid kranborrningar med vattentätt silikon.

• Ha alltid minst 7 mm avstånd från utskärning för 
 häll till själva inbyggnadshällen.

MONTERINGSTIPS

Vi hjälper dig att välja rätt bänkskiva



28

www.culimar.se

29

Monteringstips för akryl
Montera 12 mm tjocklek rätt

Akryl har fördelen att om du har mer än en skiva som ska monteras, kan 
du göra skarvar som nästintill är osynliga. Men för att återgå till ett första 
skede av monteringen, applicera silikon över bänkskåpet, placera sedan 
ut skivan och justera höjdskillnaderna tills de ligger jämnt och rätt, samma 
sak här 3 mm ifrån väggen. 

För att sedan återkomma till skarvar, rengör alltid skivorna med aceton för 
att undvika eventuell smuts i det härdade akryllimmet. För att lägga en 
snygg skarv så använder du alltså ett 2-komponents-akryllim, tänk dock 
på att välja rätt färg på limmet, det ska naturligtvis matcha skivans nyans. 
Använd helst inte det första lagret lim som kommer ur tuben (cirka 2 cm). 
Placera ut skivorna så dom ligger ungefär 5 mm ifrån varandra, sätt sedan 
en fog längs skarven och tryck ihop skivorna. Låt sedan stå och härda i 
30–40 min. Ta sedan bort överflödiga limrester som har tryckts upp från 
skarven. Detta kan göras med ett stämjärn eller fräs. 

Nu polerar du ytan vid skarven med en slipmaskin tills ytan blir jämn och 
fin. Slutligen rengör du skarven från eventuell smuts. Sedan måste du täta 
vid vägganslutningarna. Täta med vanlig silikon, glöm inte tejpa slutet av 
bänkskivskanten. Ta sedan bort silikonrester och avlägsna tejpen. 
Rengör sedan.

MONTERINGSTIPS

Bänkskivor ska klara högt ställda krav
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Vanliga frågor • Kauko svarar.
F Om jag vill ha en lättskött bänkskiva, vad väljer jag då för 
 material?

S Då kan man välja material som kompositsten, granit, akryl 
 eller laminat.

F Om jag vill ha en ho monterad, vilken slags montering är bäst?

S Om du väljer trä ska det vara ovanpåliggande. Laminat ska vara 
 underlimmad. Granit, akryl eller kompositsten planlimmad.

F Vilket material är mest formbart?

S Akryl är mest formbart, läs mer om detta på sid 15.

F Vad är maxlängder och maxdjup för diverse material ur ert 
 sortiment?

S Laminat  Längd: 5200 mm Djup: 1200 mm
 Trä  Längd: 5000 mm Djup: 1200 mm
 Granit och Marmor  Längd: 3000 mm Djup: 1200 mm
 Kompositsten  Längd: 3700 mm Djup: 770 mm
 Akryl  Längd: Efter mått Djup:  Efter mått
 Eco  Längd: 3200 mm Djup: 1550 mm
 Keramik  Längd: 3000 mm Djup: 1000 mm

F Vilka standarddjup har Culimar på sina träbänkskivor?

S  Vi har standarddjup 620 mm, men vi sågar eller 
 limmar efter ditt mått.

VANLIGA FRÅGOR

Vi lär dig att sköta om dina bänkskivor
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Vanliga frågor
F När behöver man linolja sin träbänkskiva?

S Prova med att skvätta lite vattendroppar över bänkskivan.
 Om vattendropparna skjuts ihop till små vattenbollar vet du att   
 det inte krävs mer oljning. Sugs däremot dropparna upp, då är   
 skivan för torr och ytan känns ojämn och taggig. 
 Mer info på sid 9 –10.

F Hur tålig är granitbänkskivor?

S Behandla den med vanliga rengöringar med jämna mellanrum.  
 Mer behandling ska inte behövas efter montering och impregne-
 ringsoljning.

F Kan man laga hål eller jack i laminatbänkskivor?

S Nej, det kan man tyvärr inte.

F  Om man behöver göra en skarv i sin lösning och man vill ha en 
 så osynlig skarv som möjligt, vilket material väljer man då?

S  Akryl väljer man då. Gör man en bra skarvmontering, så är 
 skarven i princip osynlig. Läs mer om detta på sid 15.

VANLIGA FRÅGOR

Vi är specialister på bänkskivor
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Culimar är en köksgrossist verksam i Stockholm sedan snart 25 år. 

Företaget har specialiserat sig på att ge god service, kunskap och ett brett sortiment 
till små byggföretag och till privatpersoner som själva renoverar eller bygger sitt kök.

Culimars sortiment består - förutom bänkskivor av god kvalitet - av köksinredningar 
från de allra bästa svenska och finska leverantörerna. 

Utan mellanhänder får kunden kunnig vägledning och undviker extra kostnader. 
Culimar hjälper också till med montering av kök vid behov. 

Välkommen. 

Här hittar du oss: 

BESÖK OSS 
PÅ FACEBOOK

BESÖK VÅR
HEMSIDA

Öppettider

Mån-Tors 08.30-18.00
Fredag 08.30-16.00
Lördag 11.00-14.00

Välkommen!
OBS! Lagret har stängt på lördagar!

Slakthusgatan 20 (vid Globens tunnelbanestation)  •  121 62 Johanneshov
Tel: 08-462 05 94  •  Fax: 08-462 05 93  •  E-post: info@culimar.se  •  www.culimar.se


