
s granit, komposit 
og keramik 

er et populært valg, hvis 
man ønsker en holdbar og 
slidstærk overflade der er 
både eksklusiv og unik i 
mønster og farve. 

HORN

vedligeholdelsesvejledning
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Kvalitet 
– Hele vejen igennem

Stort tillykke med din nye HORN bordplade! 

Tilbage i 90’erne havde de to iværksættere Karl 
Nielsen og Ove Jørgensen en drøm om at skabe en 
bordpladefabrik, som kunne udfordre den etablerede 
branche. Det var sådan, at HORN blev født.
Karls iderigdom, Oves pragmatiske væsen og ikke 
mindst deres fælles entusiasme, hårde arbejde og 
stærke tro på fremtiden gjorde, at den spirende 
virksomhed voksede hurtigt, og HORN blev kendt som 
markedets ukonventionelle producent at bordplader i 
høj kvalitet og anderledes kreative løsninger.

En ting har fulgt HORN gennem alle årene, nemlig 
mottoet: Kvalitet - Hele vejen igennem. 
Med det menes en konstant stræben efter at skabe 
netop de bordplader der formår at udfordre markedet. 
Det er lysten til at give dig en oplevelse nu og her, 
men også lysten til at værne om en bordplade, hvis 
kvalitet er gennemtænkt fra udvikling, til udvinding af 
råmaterialer, til produktion og frem til at du træffer dit 
valg.

På vores hjemmeside finder du yderligere information 
om vores virksomhed, værdier, certificeringer og ikke 
mindst bæredygtige tiltag med fokus på cirkulære 
genanvendelsesmuligheden så vi sammen kan sikre en 
lys fremtid.

Du ønskes en rigtig dejlig dag!

HORN
Se hornbordplader.dk for nærmere information 

og gode råd om netop din bordplade.

 VEDLIGEHOLD

Granit, komposit og keramik tåler de fleste 
rengøringsmidler, men til grundig rengøring anbefales 
Q-Action. Overfladen på granit er porøs/åben, til 
indledende og løbende pleje anbefales derfor HORN 
Stenolie, der gør granitten mindre modtagelig overfor 
pletter. 

HORN Stenolie: Pleje & beskyttelse af porøse 
stenoverflader*

*OBS: Stenolie bør ikke anvendes på komposit/Silestone®/Keramik 
& Dekton®, da overfladen er lukket og dermed ikke optager olien, der 
dermed har risiko for at efterlade en fedtet overflade.

Q-Action: Kraftig sæbe til grundrengøring af 
stenoverflader (Fjerner pletter fra bl.a.; Vin og olie, 
indeholder plejende komponenter der beskytter og 
fremhæver glansen) anbefales da rengøringsmidler 
med for kraftig syre/base kan beskadige pladen for 
bestandigt. 
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Spray Q-Action på overfladen i et tyndt, 
jævnt lag.

Lad Q-Action virke i ca. 1 minut.

Afrens med opvredet klud i rent vand.

Aftør overfladen med en ren, tør 
klud.
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HORN Stenolie fordeles med en tør, blød 
klud i et jævnt, tyndt lag på den rengjorte 
granit-overflade.

Lad stenolien virke i ca. 1 minut. 

Tør overskydende olie væk med en tør klud 
eller aftørringspapir. 

 PLETTER & RIDSEFASTHED

Stærkt farvende fødevarer kan misfarve lyse plader og 
fjernes derfor hurtigst muligt. 

Granit, komposit og keramik er som udgangspunkt 
meget ridsefaste. Materialer med højere hårdhedsgrad 
kan dog forårsage varige skader, der ikke kan 
udbedres. Anvend altid skærebræt og undgå brugen 
af skuresvamp, skurepulver og lignende der kan ændre 
overfladestrukturen. 

Bemærk: Stød eller tunge genstande kan forårsage varig 
skade og knæk af bordpladen.  

 VARMEFASTHED

Granit, komposit og keramik modstår kortvarig, 
moderat varme, men da gryder/pander let overstiger 
varmegrænsen anbefales altid bordskånere, da høje 
temperaturer kan forårsage varige skader.
Dekton® er temperatur ’choksikker’ fra både ekstrem 
varme og kulde, og tåler således at varme redskaber 
placeres direkte på overfladen.  

 RENGØRING

Daglig rengøring klares let med en opvredet klud i rent 
varmt vand. 
Kalkaflejringer kan fjernes med fortyndet eddike. 


