Silestone / ECO
Ikke lagerførte typer

Alle typer komposit med Leather Touch og Volcano
overflader kræver mere rengøring end de polerede
overflader.
Dette skyldes den lidt mere ”ujævne” overflade.
Dette er vigtigt at fortælle slutbrugeren, så der ikke
opstår misforståelser eller eventuel utilfredshed.

Ved bestilling af ikke lagerførte plader, vil leveringstiden
være på ca. 4-6 uger afhængig af bestillingsdatoen.

Pladerne rengøres med almindeligt rengøringsmiddel.
Svære pletter kan fjernes med skurepulver og den bløde
side af en nylon-grydesvamp. Kalkrender kan fjernes
med let syre (eddikesyre eller lignende).

Antibakteriel beskyttelse
Den antibakterielle beskyttelse er integreret i selve
fremstillingsprocessen af pladen. Beskyttelsen kan ikke
vaskes af eller slides væk. Cosentino garanterer en
levetid på beskyttelsen i 15 år.
Beskyttelsen er jævnt fordelt i hele materialet af
Silestone® bordplader, og giver beskyttelse ved kontakt
af alle områder – selv de steder, som er svære at
rengøre.
Den antibakterielle beskyttelse hindrer bakterierne
i at udvikle og reproducere sig på overfladen, hvilket
resulterer i, at bakterier uddør naturligt efter 20 minutter.
Resultatet – en mere hygiejnisk bordplade. Det skal dog
samtidig understreges at normal og jævnlig rengøring
stadig er nødvendig.

ECO

Ved bestilling af ikke lagerførte plader, vil der minimum
blive faktureret for 2 m2. Dette skyldes det ekstra store
spild der vil komme, eftersom resten af råpladen næppe
vil blive anvendt.

Generelt
Standard størrelsen for kompositplader er max
300×136 cm. Nogle typer kan dog skaffes i
320×156 cm. Se prislisten for hvilke typer der kan skaffes
i stor størrelse. De er markeret med en *.
Alle flisetyper i Silestone®/ECO komposit er skaffevarer.
De kan skaffes med samme type overflade som
pladerne i følgende dimensioner:
30,0×30,0×1,2 cm., 40,0×40,0×1,2 cm.,
60,0×40,0×1,2 cm. og 60,0×60,0×1,2 cm.
Ring og spørg efter prisen.
En lidt længere leveringstid må påregnes, da de skal
hentes specielt hjem fra Spanien.
- Silestone® er 100% kompakt
- Silestone® består af 93% kvarts, hvilket gør den
meget ridsefast
- Silestone® er meget vedligeholdelsesvenligt
- Silestone® er hygiejnisk
- Silestone® er tilsat en antibakteriel beskyttelse
- Silestone® har en stor brudstyrke
- Silestone® er meget fleksibel, hvilket specielt
i 12 mm, kræver understøtning.
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ECO komposit handler om at belaste vores miljø og
moder jord, mindst muligt. Hvorfor ikke gøre brug af
eksisterende ressourcer og genbruge disse igen og
igen, frem for anvendelse af naturens råstoffer. ECO
handler om at vække nyt liv i hvad der ellers var blevet til
affald og at håndtere det nye produkt, efter endt levetid,
miljømæssigt rigtigt, så det ej heller skaber affald til
den tid!

Ved skade eller brækage på plader af specielle typer
under håndteringen, transport til kunden og pålægning
tager Billeschou’s Stenhuggerier A/S ansvaret. Ved
brækage eller hvis skaden ikke kan udbedres på korrekt
måde, bestiller vi omgående en ny plade. Ventetiden må
dog igen påregnes.
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