Granit „Basso Costo“
Forarbejdning

BS Africa
BS Assoluto

Poleret plade uden udskæringer (alle plader max 250×62 cm)

BS Africa
BS Assoluto

Bordplade med valgfri placeret udskæring til kogeplade eller vask

BS Africa
BS Assoluto

Poleret plade inkl. planlimet vask ”Juvel A480”, valgfri placering

BS Africa
BS Assoluto

Poleret plade inkl. underlimet „Blanco Subline 500U“ hvid – Gammel model

Granit „Basso Costo“

Poleret

30mm BS granit til køkken-design i 2 kendte farver
• BS Africa, poleret
• BS Assoluto, poleret
4 muligheder – 4 priser
• Plade med valgfri placeret planlimet Juvel A480 (inkl. hul til armatur)
• Plade med udskæring for nedfældet vask eller kogeplade
• Tillægsplade uden udskæring
• Plade med valgfri „Blanco Subline 500U“ hvid (begrænset antal), (inkl. hul til armatur)
Øvrige muligheder
• Alle plader måler som standard 250×62 cm (poleret på forkant samt endekanter)
• Priser inkl. 2 snit (mindre dybde/mindre længde)
• Tillæg for endekant polering 300,– kr. stk.
Forbehold!
• Basso Costo granitter er baseret på stangvarer, uden at disse er af samme blok – farveforskelle kan forekomme.
• BS Assoluto er granit fra Kina af kategorien Basalt. Basalt er mere finkornet i struktur og indeholder ofte mineraler, der fremstår som
„sølv-“ eller „guldkorn“ i størrelsen ∅ 2–5 mm.
• BS Africa er modsat Nero Africa meget varierende i farve/struktur. Større arealer i lyse eller mørke nuancer forekommer helt naturligt.
• Rengøringsmidler af kraftig syre/base vil kunne påvirke bordpladens udseende.
• Uberettigede reklamationer på tolerancer, farveforskelle, og øvrige forbehold iflg. vores standard leveringsbetingelser,
modtages ikke uden efterfølgende fakturering herfor til den enkelte forhandler!
• Alle plader har en fast stk. pris som inkluderer standard forkantprofil 1.
• Alle øvrige forarbejdninger i henhold til prislisten.
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