
Att tänka på när du beställer bänkskivor

• För att ritningen ska bli tydlig ritar du bara in själva bänkskivan (inte skåp, spis, väggar eller 
annat som inte har med själva beställningen att göra).

• Om bänkskivan innehåller en diskho ritar du in skåpet under diskhon. Ange måttet från 
bänkskivans ytterkant till ho-skåpets centrum samt ho-skåpets storlek.

• Markera placeringen av diskhon liksom beteckning och om du vill ha höger- eller vänster-
utförande. (Högerutförande = hoarna till höger om avställningsytan). Tänk på att en diskho 
inte bör placeras närmare än 300 mm från en skarv samt ha ett minimiavstånd till kortända 
på laminatbänkskiva 50 mm och massivträskiva 100 mm.

• Om diskhon ska underlimmas i en skiva av massivträ kan du välja fasad eller rundad kant 
mot diskhon.

• Ange skivornas mått i bakkant och respektive kortända.

• Alla vinklar förutsätts vara ”jämna”, 22,5/45/90/135 grader. Låt det tydligt framgå om du 
vill ha någon annan vinkel. Då sätter du exakta mått och vinklar i hela konstruktionen.

• Ange skarvarnas placering tydligt. Tänk på att inte placera skarvar direkt intill diskho eller 
spishäll: dels behövs utrymme för kopplingsbeslagen, dels finns det risk att vatten kan 
tränga in i skarven. Det bör vara ett avstånd på minst 100 mm mellan skarv och urtag.

• Markera alla kanter som ska listas eller postformas (symbolerna hittar du längst ner på 
sidan). Aluminiumlisten (sidoavslutningslisten) erbjuder extra försegling mot diskbänk eller 
spis och bör användas då kanten utsätts för mycket vatten och/eller värme.

• Väljer du en träkantlist, ange tydligt vad de egna symbolerna (tex en fyrkant) betyder i form 
av profil, träslag och ytbehandling, t ex BT3230, Bok, klarlack.
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Teckenförklaringar:

= ABS-list

= PostForm

= Kopplingsbeslag

= Sidoavslutningslist alu

Övriga tecken: (ange tydligt vad de betyder)


