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FRA NATUREN TIL DIT HJEM

TILBEHØR



AFSLUTNINGSLISTER

Ask NyatohEgBøg Valnød

Massiv alu

Vores afslutningslister i massivt træ er 
produceret af vores bordplader, 
hvilket giver en flot afslutning op mod 
væggen. Det får bordpladen og listen 
til at flyde sammen. Alle vores 
afslutningslister i massivt træ er 
FSC®-certificerede.
HUSK også at oliere afslutningslisten.

Vores afslutningsliste i alu er elegant 
og tilfører et stilrent udtryk til 
bordpladen.

TRÆ OG ALU

PRODUKT VARENR.

Ask 5013740

Bøg 3653029

Eg 5013736

Nyatoh (olieret) 8381618

Valnød (olieret) 1371179

Alu (massiv) 1761472



AFSLUTNINGSLISTER

SortHvid Alu silver Lys granit Mørk granit

PLAST
Sort terrazzo

Afslutningslister
Bagskinnen monteres i 
bordpladen og selve listen 
klikkes nemt på. Listen har 
gummilæber, som slutter 
tæt til ved overgangen 
fra bordplade til væg. 
Fås i 6 forskellige dekorer. 
Listen kræver ingen 
vedligeholdelse, blot 
almindelig rengøring.

Vores matchende fittings til afslutningslister fåes i 5 forskellige farver og er nemme 
at klikke på. Et fittingssæt indeholder: 2 indvendige hjørner, 1 udvendigt hjørne, 2 
endekapper og 1 samling. Vi har også kantbånd til laminatbordplader. Se vores 
produktkatalog for varenumre. Fås i 2 stk. pakker og 3 meters ruller.

LISTE VARENR. MATCHENDE FITTINGS VARENR.

Afslutningsliste hvid 1617346 Fittings hvid 1617350

Afslutningsliste sort 1617348 Fittings sort 1617351

Afslutningsliste alu silver 1617335 Fittings alu silver 1617342

Afslutningsliste lys granit 1617347 Fittings lys grå 1617352

Afslutningsliste mørk granit 1617345 Fittings mørk grå 1617349

Afslutningsliste sort terrazzo 1617357 Fittings sort 1617351



ØVRIGT TILBEHØR

Brug samlebeslag når to bordplader skal 
samles enten i hjørne eller i forlængelse af 
hinanden. Opstår der luft i samlingen, kan 
man bruge hjørnesamlingsprofilen til en 
pæn afslutning. 

Husk også dampspærre ved overflader 
hvor der kan forekomme fugt.

Træpordplader skal altid olieres inden 
montering, på både for- og bagside og 
på alle kanter. 

Vores kantbånd til hylder er forlimet med 
hotmelt, så det er nemt at påføre med et 
strygejern. Efter påførelse skæres kanter-
ne rene med en hobbykniv. 

Hornbaek A/S  .  Bogensevej 7  .  8940 Randers SV 
Tel:  86 43 41 55  .  hornbaek@hornbaek.com  

www.hornbaek.com

HJØRNESAMLING, DAMPSPÆRRE, OLIE, M.M.

PRODUKT VARENR.

Samlebeslag til hjørnesamling 1527259

Hjørnesamlingsprofil (alu) 1617435

Endeprofil (alu) 1617436

Dampspærre 
700x700 mm

1527260

Dampspærre 
50x700 mm (4 stk.)

1527263

Kantbånd hvid 1638782

Kantbånd sort 1617273


