
laminat fås 
i mange 

forskellige strukturer og 
overflader, som hver især 
har sine egne egenskaber. 

HORN

vedligeholdelsesvejledning

HORN

LAMINAT
KOMPAKT-
LAMINAT



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

 RENGØRING

Daglig rengøring klares let med en fugtig klud.

Undgå overdreven brug af opvaskemiddel/sulfo, da 
dette kan give en fedtet overflade. Et mildt universalt 
rengøringsmiddel kan bruges ved mere genstridig snavs.
Øko-Clean kan anvendes fortyndet i forholdet 1:30.

 PLETFJERNING 

Stærkt farvende fødevarer fjernes hurtigst muligt, da disse 
kan give misfarvninger. 

En fedtet overflade kan fjernes med brugen af Øko-Clean 
i koncentreret form:

 RIDSEFASTHED

Slibende rengøringsmidler f.eks.: Skurepulver, ståluld eller 
ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes. 

Anvend altid skærebræt. 

 VARMEFASTHED 

Laminat tåler kun let varme. Undgå derfor konstant varme 
fra varmeafgivende husholdningsredskaber.

Benyt altid afsætningsmuligheder til pander/gryder o.l.
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Punkt 1-5 gentages indtil bordpladen er 
renset i bund.

Øko-Clean påføres laminatoverfladen 
koncentreret med en klud. 

Lad virke i 2-3 min. 

Fordel med en klud eller blød svamp. Vær 
forsigtig ved ru og matte laminater - Fordel med 
bløde strøg uden tryk 

Aftør laminatoverfladen med en ren, fnugfri 
klud.

Fjern alle rester af Øko-Clean med en våd 
klud (aftørring ca. 3-5 gange med rent vand).

Se hornbordplader.dk for nærmere information 
og gode råd om netop din bordplade.


