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MERE INSPIRATION  //  FLERE PRODUKTER  //  BEDRE LØSNINGER

TRÆBORDPLADER
DET NATURLIGE VALG
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FSC® 
FSC® (Forest Stewardship Council) er en international non-profit 
mærkningsordning til træ. I en FSC-certificeret skov bliver der 
ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere og sam-
tidig bliver dyre- og planteliv beskyttet i forbindelse med skovnin-
gen. Du kan altså købe FSC® mærket træ med god samvittighed. 
Du kan læse mere om mærkningen på www.fsc.dk.

Træbordplader fra RAW 
– det naturlige valg
Træ er et unikt, solidt og naturligt materiale som fåes i mange 
sorter, farver og sorteringer. RAW Træbordplader fremstilles af 
de bedste råmaterialer.
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RAW Luksus Eg er bordplader fremstillet af hele egestave i bed-
ste kvalitet og helt uden fingersamlinger. De lange stave giver 
pladen et eksklusivt og elegant udtryk, som passer godt ind i 
tidens minimalistiske byggestil.

LUKSUS EG

Varenr. Produktbeskrivelse H X B X L  
(mm)

Stav-str.  
(mm)

9684127 Luksus Eg (helstavs) 38 X 610 X 3000 32-40

9684130 Luksus Eg (helstavs) 26 X 610 X 2000 32-40
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Varenr. Produktbeskrivelse H X B X L (mm) Stav-str. (mm)

1507379 EG (ubehandlet) 26 X 610 X 2020 36-44

1507380 EG (ubehandlet) 26 X 610 X 3020 36-44

1507381 EG (ubehandlet) 26 X 610 X 3620 36-44

1507382 EG (ubehandlet) 26 X 800 X 1500 36-44

1507383 EG (ubehandlet) 26 X 800 X 2020 36-44

1507384 EG (hvidolieret) 38 X 610 X 3000 18-26

1507385 EG (ubehandlet) 38 X 610 X 3000 18-26

VIDSTE DU?

At egens frugt 

hedder ”agern” og er 

meget eftertragtet føde 

for rådyr, vildsvin 

og skovskader
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Egetræet er en udbredt træsort i det meste af Europa. Egetræet 
bliver normalt 20-40 m højt og kan nemt blive 500 år gammelt. 
Fældning af træet sker typisk, når det er 125-150 år. Egetræ er 
en relativt hård trætype og er derfor velegnet til bordplader. Ud 
over at bringe en dyb og varm glød ind i boligen har egetræ også 
antibakterielle egenskaber, der gør det til et godt valg til køkken-
bordplader. 

RAW Egetræsbordplader er stavlimede plader af bedste kvalitet. 
Det sikrer dig en slidstærk og rustik bordplade med flot åreteg-
ning, der passer til både klassiske og moderne rum.

EG NATUR/HVID OLIE
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SORT EG

RAW Sort Eg er vores velkendte egetræsbordplade, der er blevet 
”røget” i et lukket kammer med ammoniakdampe. Dampen går i 
forbindelse med garvesyren i egetræet, som derved får en flot 
mørk farve, der minder om moseeg. 

RAW Sort Eg er en meget populær og slidstærk eg-variant, som 
kan være med til at understrege et råt look i boligen.

Varenr. Produktbeskrivelse H X B X L  
(mm)

Stav-str.  
(mm)

9684133 Sort Eg (oliebehandlet) 38 X 610 X 3000 32-40

9684136 Sort Eg (oliebehandlet) 38 X 610 X 2000 32-40

VIDSTE DU?

At ”moseeg” er egetræ, 

som har ligget i 

mosevand i flere 

hundrede år og derved 

er blevet næsten 

sort
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Bøgen findes i store dele af Europa og er det mest almindelig løvtræ 
i Danmark. Bøgen bliver normalt 25-30 meter høj. 

En RAW-bordplade udformet i bøg er vanddampet i 4 timer for at 
fremstå homogen i farven og er en klassiker, når det kommer til frem-
stilling af bordplader. Med en oliebehandlet bøgeplade har du en slid-
stærk løsning, der holder sig smuk i mange år.

Varenr. Produktbeskrivelse H X B X L (mm) Stav-str. (mm)

1507386 Bøg (natur) 26 X 610 X 2020 36-44

1507387 Bøg (natur) 26 X 610 X 3020 36-44

1507388 Bøg (natur) 26 X 610 X 3620 36-44

1507389 Bøg (natur) 26 X 800 X 1500 36-44

1507390 Bøg (natur) 26 X 800 X 2020 36-44

1507391 Bøg (natur) 38 X 610 X 3000 18-26

VIDSTE DU?At bøgetræ bruges til skærebrætter og ispinde pga. dets  manglende evne til at optage/afgive smag

BØG
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ASK

Ask vokser typisk i områder med køligere klima og ses derfor oftest i 
de nord- og centraleuropæiske områder. Modne asketræer er ca. 30 
meter høje og kan blive 200-300 år gamle. 

Ask er en lys træart med meget karakteristisk åretegning. Overfladen 
er ofte et ”levende” spil mellem lyst og mørkt træ (mørkt kerneved) 
og er et rigtig godt valg til de nordiske, lyse og moderne køkkener.

VIDSTE DU?

At den nordiske mytologi 

fortæller, at hele verden 

er ét stort asketræ 

– Ask Yggdrasil

Varenr. Produktbeskrivelse H X B X L (mm) Stav-str. (mm)

1507373 Ask (ubehandlet) 26 X 610 X 2020 36-44

1507374 Ask (ubehandlet) 26 X 610 X 3020 36-44

1507375 Ask (ubehandlet) 26 X 610 X 3620 36-44

1507376 Ask (ubehandlet) 26 X 800 X 1500 36-44

1507377 Ask (ubehandlet) 26 X 800 X 2020 36-44

1507378 Ask (ubehandlet) 38 X 610 X 3000 18-26
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VALNØD

Varenr. Produktbeskrivelse H X B X L  
(mm)

Stav-str.  
(mm)

1284377 Valnød (oliebehandlet) 38 X 610 X 3000 32-40

Valnød er en mørk og robust træsort. Træet er hårdt og stabilt, og 
er derfor meget velegnet som køkkenbordplader. Det eksotiske og 
varme udtryk i en valnøddebordplade kan både bruges som kontrast 
til eller understregning af indretningen. 

VIDSTE DU?At alle bordplader fra RAW har fasede kanter – det medvirker til et flot resultat med høj finish
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MONTERING

1.  Opmåling
●   Mål op hvor stor bordpladen skal 

være i forhold til køkkenets dimensio-
ner. Vær opmærksom på, at hjørner 
ikke nødvendigvis er 90°, specielt i 
ældre huse.

●   Marker vaskens placering på bord-
pladen i forhold til vand, afløb og det 
skab der sidder under vasken.

●   Lav en skæretegning som vist her-
under. Det giver bedre overblik og 
gør det nemmere, at tjekke alle mål 
inden bordpladen tilskæres.

2. Tilskæring
●   Kontrollér, at alle mål på skæreteg-

ningen passer. Bordpladen skæres til 
i længden med en rundsav.

●   Skær hul til vasken med en stiksav. 
Start med at bore et 10 mm hul til 
savklingen.

●   Kontrollér, at køkkenelementerne er 
i vater. Ellers kan der opklodses med 
kiler. Sæt bordpladen på plads og kon-
troller, at den passer som den skal.

3. Behandling af bordplade
●   Bordpladen grovslibes med en ryste-

pudser og slibes efterfølgende med 
finere sandpapir.

●   Kom olie på bagsiden og på alle kan-
ter – også i hullet til vasken.

●   Vend bordpladen og kom olie på for-
siden.

●   Vent 5 minutter og kom ekstra olie 
på de pletter der ser tørre ud.

●   Vent 25 minutter og tør evt. over-
skydende olie af med en tør klud. 

4. Montering af bordplade
●   Montér bordpladen med skruer fra 

undersiden.  
●   Skru bordpladen fast ved først at 

bore for igennem køkkenelemen-
terne. Lav hullerne lidt større end 
skruerne så træet kan arbejde. Af 
samme grund skal skruerne ikke 
spændes for hårdt. Husk at tætne 
med silicone mod væg, højskabe og 
ved samlinger. 

5. Montering af vask
●   Placér vasken i hullet. Sørg for, at 

den sidder lige på bordpladen og 
midt i hullet. Tegn med blyant rundt 
om vaskens kant.

●   Fjern vasken og påfør silikone rundt 
om hullet til vasken, indenfor bly-
antsstregen.

●   Sæt vasken ned i hullet og tryk 
den godt fast i silikonen. Sæt den i 
spænd indtil silikonen er tør.

●   Spænd vasken til på bordpladen med 
de tilhørende beslag under vasken. 

●   Fjern evt. overskydende silikone. 
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Isolering 
Skal der monteres opvaskemaskine eller andre hårde hvidevarer under bord-
pladen er det vigtigt, at beskytte træet ved at montere en dampspærre. 
Dampspærren limes på undersiden af bordpladen, direkte over hårde hvide-
varen. 
Isolér med alucraft eller lignende, hvis der monteres keramisk kogeplade. 
Sørg for en afstand på ca. 20 mm mellem kogepladen og bordpladen.

NB! Træ er et organisk materiale og vil 
derfor udvide sig eller krympe, alt efter 
luftfugtigheden. Derfor skal der være 
min. 10 mm luft til andre emner, både i 
udskårne huller og ind til væg, så træet 
kan arbejde.
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VEDLIGEHOLDELSE

Oliering ved montering
Det er vigtigt for holdbarheden, at be-
handle din nye bordplade inden den 
tages i brug. En egnet træolie påføres 
for- og bagside samt kanter (også ved 
hul til vask). Se pkt 3 i monteringsvej-
ledningen på side 10. 

Daglig vedligehold
Brug en hårdt opvredet klud til at tørre 
bordpladen over. Undgå så vidt muligt 
at anvende opvaskemiddel eller salmi-
akholdige rengøringsmidler på træet, 
da disse affedter overfladen og gør 
træet modtageligt for snavs, fedt og 
vand – resultatet kan blive en plettet 
bordplade. Er sæbe nødvendig, vælg 
da sæbespåner eller brun sæbe til for-
målet.

Efterbehandling
En træbordplade fra RAW skal efter-
behandles to til fire gange om året, af-
hængigt af den daglige brug. Et tyde-
ligt tegn på at bordpladen trænger til 
en kærlig hånd er, når vand ikke læn-
gere preller af overfladen men derimod 
trænger ned i pladen.

Sådan gør du
●  Affedt bordpladen med fedtopløsen-

de grundrens. Tør pladen efter med 
en klud opvredet i rent lunkent vand.

●  Lad træet tørre helt op inden du går 
videre.

●  Slib bordpladen med fint sandpapir 
(korn 180-220) i årenes retning – 
aldrig på tværs!

●  Fjern slibestøv med en blød tør klud.
●  Påfør nu en egnet træolie. Følg in-

struktionerne fra producenten.
●  Vigtigt! Tør altid overskydende olie 

væk med en klud, da olien ellers 
danner en laklignende overflade, når 
den tørrer op.

Husk
Klude brugt til oliering kan selvantæn-
de. Brænd dem eller skyl dem i vand 
og læg dem i en lukket plastpose ved 
udsmidning.

TILBEHØR

Varenr. Produktbeskrivelse H X B X L (mm)

3653029 Hulkehl, Bøg Natur 26 X 26 X 3020

5013736 Hulkehl, Eg Natur 26 X 26 X 3020

5013740 Hulkehl, Ask Natur 26 X 26 X 3020

Vil du have en flot og klassisk afslutning mellem bordplade og væg, 
kan du montere en hulkehlliste i en træsort, der passer til bordpladen. 

Bøg Natur
Eg Natu

r

Ask N
atu

r



12

P
L0

1
1
4
St

_
R

A
W

 t
ræ

b
o

rd
p
la

d
e
r. 

D
T-

G
ro

u
p.

 1
. o

p
la

g
 0

3
/2

0
1
4
. V

i t
ag

e
r 

fo
rb

e
h
o

ld
 f

o
r 

tr
yk

fe
jl,

 u
d
so

lg
te

 v
ar

e
r 

sa
m

t 
æ

n
d
ri

n
g
e
r 

i s
o

rt
im

e
n
t.

 T
ry

kk
e
ri

: C
S 

G
ra

fis
k 

A
/S


