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OBS! Färgerna i tryck kan avvika något mot de verkliga produkterna.



Den ideala bänkskivan för köket eller tvättrummet ska inte bara vara snygg.  

Den ska vara hållbar och slitstark också. Och helst inte kosta så mycket. Alla  

dessa krav uppfyller våra bänkskivor. De imponerar med sin tålighet och elegans. 

Och inte minst med sitt låga pris. Vilken inredningsstil du än föredrar, så kommer 

du att hitta en bänkskiva som passar just ditt kök i vår kollektion. Vi ger dig 

massor av färger, mönster och träslag att välja mellan.

Bänkskivor för alla inredningsstilar

MYSTIC PINE



Extremt tåliga skivor i högtryckslaminat
Våra laminatskivor är i en klass för sig. Dekoren ger ett fullständigt autentiskt intryck, 

vilken du än väljer. De har till och med samma ytstruktur som det naturliga materialet. 

Och de är extremt tåliga och hållbara, tack vare den unika teknologin. Det gör våra 

laminatskivor idealiska i kökets tuffa miljö. Det här är bekymmersfria skivor, som 

kommer att pryda ditt kök i många år framöver.

DEN UNIKA TEKNOLOGIN

 1. Kärna av  spårbarhetscertifierad spånskiva

 2. Högtryckslaminat

 3.   Kantprofilen på framsidan är lätt rundad,  

   både upptill och nedtill

 4. Fuktbeständig undersida

Högtryckslaminat består av olika lager papper som 

pressats samman under värme och högt tryck.
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Vår kollektion av bänkskivor i laminat
Alla laminatskivor har samma mått: 3000 x 610 mm och 28 mm tjocka. 

BLANC CHAMONIX
Stilren och solid helvit yta  

med matt ytstruktur.

YTSTRUKTUR:  matt slät

BLACK SLATE GLOSS
Klassisk svart sten med naturliga grå 

inslag i olika form och storlek. Ger en 

spännande tredimensionell effekt.

YTSTRUKTUR: högblank slät

FANTASY GRANITE
Små vita och grå inslag ger en  

vacker effekt av naturlig sten.

YTSTRUKTUR:  matt slät

LIMA
Svart granit med diskreta grå 

detaljer och tydlig granitstruktur.

YTSTRUKTUR:  granitstruktur 



EMPIRE SLATE
Grå skiva med rustik industrikänsla 

tack vare ett asymmetriskt mönster.

YTSTRUKTUR:  matt slät

BRAZILIA
Mellangrå stendesign med grov 

stenstruktur som förhöjer effekten.

YTSTRUKTUR: stenstruktur

BLACK
Stilren helsvart och slät yta. 

Matchar det strama köket.

YTSTRUKTUR:  halvblank slät

HICKORY
Vacker ljus trädekor med naturlig 

variation av mörkare former och 

linjer.

YTSTRUKTUR: trä slät



SILVER OAK
Unik imitation av ek med en 

kombination av varma silvertoner 

och bruna nyanser.

YTSTRUKTUR: trästruktur

COLMAR OAK
Traditionella ekstavar med 

detaljrikt trämönster. Påminner 

väldigt mycket om massivt trä.

YTSTRUKTUR: trä slät

CALCUTTA MARBLE
Klassisk italiensk marmor med 

storskaligt mönster och diagonal 

grå struktur.

YTSTRUKTUR: mjuk slät

Vårt kompletta sortiment av inredningsskivor  

och våra monteringsfilmer hittar du här.

BETON COLADE
Grå melerad sten med små ljusa  

och mörka inslag som ger ett  

livfullt intryck.

YTSTRUKTUR:  extra matt slät



NUVOLENTO
En spännande ljusgrå sten  

med naturligt mörkare och  

ljusare grå inslag.

YTSTRUKTUR:  extra matt slät

MINOS STONE
Elegant grå marmor med tydligt 

mönster av ljusa sprickor och en 

mjuk ytfinish.

YTSTRUKTUR:  mjuk slät

MYSTIC PINE
Rustikt mörkt trä med skiftningar 

 i bruna och grå nyanser. Det ger 

skivan en tredimensionell design.

YTSTRUKTUR:  trästruktur

TECTONICA
Ljusgrå sten med mörkare 

inslag, som bidrar till ett 

vackert djup.

YTSTRUKTUR: stenstruktur



TECTONICA

Den unika teknologin med högtryckslaminat gör ytan 

extremt stryktålig och hållbar. Du behöver inte oroa  

dig för vinfläckar eller repor och skador, om du tappar 

något på din bänkskiva.



MERCURY

Vår kollektion av skivor med sten- och marmordesign passar 

alla kök och alla stilar. Deras mönster är så verklighetstroget 

att du till och med kan känna stenens struktur med handen.



MERCURY
Varmgrå naturtrogen marmor  

med mjuka mönster och strukturer 

och en blank ytfinish.

YTSTRUKTUR:  högblank slät

EBONY STAR
Melerat utförande med nyanser  

i svart, grått och vitt.

YTSTRUKTUR:  matt slät

BLACK SLATE SATIN
Klassisk svart sten med naturliga grå 

inslag i olika former och storlekar. Ger 

en spännande tredimensionell effekt.

YTSTRUKTUR:  matt slät

CHENE ANTIQUE
Moderna, gråbruna ekplankor  

som får liv av en blandning av 

mörka och ljusa toner, som lyfter 

fram träets karaktär.

YTSTRUKTUR:  trä slät



MASSIV BÄNKSKIVA EK



Bänkskivor i massivt trä väljer man för känslan, utseendet och doften. I vårt sortiment väljer du 

mellan ek, valnöt och bok, och en tjocklek på 30 eller 40 mm. Skivorna består av stavlimmade 

massiva trästavar med 40 mm bredd. Välj mellan rundad och rak framkant.

Det är rustika och kraftiga träskivor som passar extra bra i köket, men de kan med fördel även 

användas som skrivbord, sideboard och fönsterbrädor.

Alla levereras grundoljade som transportskydd, men det är viktigt att du behandlar dem under 

den första tiden. Med rätt omtanke och underhåll behåller skivan sin skönhet och sitt skydd 

under lång tid framöver.

Naturligt vackra skivor i massivt trä

MASSIV BÄNKSKIVA EK A/C

Ek är ett tungt, tätt och starkt träslag som 

passar utmärkt i köket. Ek A/C är en variant med 

ljus yta, där träets naturliga färgvariationer och 

mindre mörka kvistar framträder.

              MÅTT  TJOCKLEK
 610 x 3000 mm 30 mm

 900 x 2000 mm 30 mm

Ekskivan finns även i 900 mm bredd och passar 

utmärkt som till exempel skrivbordsskiva.

MASSIV BÄNKSKIVA EK B/C

Har precis samma styrka och skydd som ekskiva 

A/C, men ett något mörkare utseende, där träets 

naturliga variationer, skiftningar och mörka 

kvistar framträder tydligare.

          MÅTT  TJOCKLEK
 610 x 2500 mm 27 mm

 610 x 3000 mm 27 mm

 610 x 3000 mm 30 mm

 610 x 3000 mm 40 mm

 900 x 3000 mm 27 mm

Ekskivan finns även i 900 mm bredd och passar 

utmärkt som till exempel skrivbordsskiva.

Vårt kompletta sortiment av inredningsskivor  

och våra monteringsfilmer hittar du här.



MASSIV BÄNKSKIVA BOK B/C

Bok hör till de hårdare träslagen, vilket gör den 

extra motståndskraftig och hållbar. Den har  

en ljus naturlig ådring, där träets naturliga varia- 

tioner, skiftningar och mörka kvistar framträder.

          MÅTT  TJOCKLEK
 610 x 3000 mm 30 mm

MASSIV BÄNKSKIVA VALNÖT A/B

Valnöt är ett naturligt mörkare träslag med 

större variation och mycket karaktär. Det tar  

för sig i inredningen och bidrar till en varm  

och trivsam köksmiljö.

          MÅTT  TJOCKLEK
 610 x 3000 mm 30 mm

 610 x 3000 mm 40 mm

MASSIV SKÄRBRÄDA EK ÄNDTRÄ

          MÅTT  TJOCKLEK
 600 x 400 mm 40 mm slät

 450 x 300 mm 40 mm slät

 450 x 300 mm 40 mm frästa spår ovan- 

   sida, handtag



Kronan på verket!
I ett vackert kök behövs också en riktig skärbräda. Våra är tillverkade  

i massivt 40 mm ändträ av ek. De är tunga, kraftiga och av högsta 

kvalitet. Precis som de ska vara. 

MASSIV BÄNKSKIVA EK



Hållbara skivor till bygget
BOA är specialisten på byggskivor i alla dess former, 

såväl för konstruktion som inredning. Alla våra skivor 

är fullständigt giftfria och säkra, såväl för dig och 

din familj som för de som arbetar med dem. De är 

också ansvarsfullt tillverkade med hänsyn till både 

naturen och arbetsmiljön.

www.boandren.se     0771 62 30 00     info@boandren.se 

NUVOLENTO
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