
Det er muligt at få laminat i mange farver, overflader og mønstre. Der kan være nuanceforskel ved 
efterleveringer og ved enkelte laminatdekorer. Nuanceforskelle er mest tydelig ved samlinger. Dette er 
ikke dækket af vores garanti. 

Laminat er flere lag papir presset sammen under højt tryk og høj varme, med lag af bagsidesidepapir, 
dekorpapir og øverst (ved struktur) gennemsigtigt melaminpapir. Laminat limes på en spånplade. 

Materiale beskrivelse 

Som angivet ved bestilling - se dekoroversigt på HTH.dk Dekor 

Laminat retkantet, F32 retkantet, Postform, trækant (som angivet ved bestilling). Kant 

Bagsidepapir med fugtmembran og/eller laminat DUO (som angivet ved bestilling). Bagside 

Laminat 0,8 mm - 0,9 mm Fenix NTM - 1,2 mm gennemfarvet hvid laminat. Overside 

0,8 - 0,9 - 1,2 mm laminat pålimet spånplade (nominel tykkelse 20, 30, 40, 60 mm). Materiale 

Laminat bordplade. Produkt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laminat 
 

 
Daglig rengøring Overfladen tørres af med fugtig klud og tørt viskestykke. Brug af sæbeholdige rengøringsmidler, efter- 

lader overfladen med tid mere fedtet. Disse fedt rester kan fjernes med Nobia laminatrense sæt, som 
anvendes efter behov. 
Stærkt farvende væsker og lignende kan forårsage misfarvning af overfladen, og bør blive fjernet så snart 
som muligt. 

 
Vedligehold Laminat er slidstærkt og modstandsdygtig overfor de i husholdningen vanlige rengøringsmidler og kemi- 

kalier - dog ej stærke syrer og baser. 
 

Laminatrensesæt Spray laminatrens på hele bordpladen. Fugt den medfølgende hvide laminatrensesvamp let med vand. 
I cirkelbevægelser tørres overfladen i cirkelbevægelser. Lad produktet virke 1-2 min. Hele overfladen 
tørres herefter med fugtig klud og tørt viskestykke. Ved genstridige pletter, gentages processen. 

 
 

Ridser Brug altid skærebræt og undgå at skære direkte på laminatoverfladen. Undgå at trække keramik og tunge 
genstande, da disse kan lave ridser. Slibende rengøringsmidler, ståluld og ætsende rengøringsmidler må 
ej anvendes. 
Ensfarvede laminater er glatte i overfladen, og på disse er ridser mere synlige. Små oprifter kan repar- 
eres med ColorFill som købes ved din Nobia forhandler (følg anvisning på produktet) 

 
 

Varme Brug altid bordskåner. 
Laminat tåler ikke direkte kontakt med varme gryder og pander. El-artikler der afgiver varme (kaffe- 
maskine, brødrister, el-kedel) må ej stilles direkte på en samling, da manglende tætning og kondens kan 
forårsage fugtindtrængen, og dermed få laminatsamlingen til at bule op. 

 
 
 
 
 
 
 
 


