
SKREDDERSYDDE  
BENKEPLATER 
- Kvalitet i minste detalj

Området rundt vasken er det som brukes mest på kjøkkenet.  
Derfor er det viktig å velge en vaskebenk som passer etter dine 
behov.   Du vil kanskje velge en høyere kvalitet, tykkere plate, en 
mer robust benkeplate enn hva de fleste standard benkeplater 
kan tilby?

Stala by Furhoffs -skreddersydde benkeplater blir produsert i 
Skövde – Sverige etter tradisjonell yrkesstolthet og kvalitetsfølelse 
kombinert med dagens design og funksjonell utforming.  Vi tilbyr 
deg toppklasse benkeplate løsninger med mål og detaljer etter 
dine ønsker og i tillegg mye mer.

by Furhoffs



MULIGHETER
√ Vinkelbenk eller hjørnemodul

√ Benkeplater med lengde over 3 meter

√ Valgfrie kantformer

√ Uttak for hull eller utsparing for søyler etc.

√ Over 40 forskjellige vask modeller

√ Runde eller avkuttet hjørner.



Så enkelt er det – følg våre fire steg og du 
kan være sikker på at du ikke glemmer 
noe i din planlegging:

Kontakt oss for mer informasjon.

Velg form og overflate behandling 
Vi har flere forskjellige overflater og former til benkeplaten.  
Du kan velge mellom slipt (børstet), blankpolert eller 
sandoflexbehandlet (meget grovt slipt struktur) overflater.  
Benkeplaten blir produsert etter dine egne mål – presis som 
du vil ha den.

Velg kantform
For at benkeplaten virkelig skal passe inn i ditt kjøkken og 
dine behov, kan du velge mellom forskjellige kantformer.  
Ønsker du rett, opphøyd eller droppkant?  Alle kanter kan 
være forskjellige.

Velg vask modell
Velg den vask som passer deg best fra vårt store sortiment 
og plasser den hvor du vil.  Du kan også velge flere vasker i 
samme benkeplate.

Tilbehør
Vil du ha et uttak for hull eller veggsøyle etc.?  En 
kuleformet overflate for gryter etc. i nærheten av 
komfyren?  Et ferdig hull for blandebatteri blir laget uten 
ekstra kostnad.



Produksjon av skreddersydde benkeplater er et håndverk som 
krever stor kunnskap og omsorg.  Våre medarbeidere har lang 
erfaring og kjenner en stor yrkesstolthet.

Vi produserer din benkeplate av minimum 1,25mm tykk rustfri 
stålplate, som er nesten dobbel så tykk som brukes i vanlige 
standard rustfrie benkeplater.  For at benkeplaten skal være 
mest mulig stødig og lyddempende, limes stålplaten på en 
sponplate som underkonstruksjon.

Viktig informasjon

Nye Imperial Engros AS  ▪  Nikkelveien 1 – 4313 SANDNES – NORGE
Tel 51601790
post@imperialengros.no  ▪  www.imperialengros.no

Leveringstid på skreddersydde rustfrie benkeplater er ca. tre 
uker.  Før levering blir alle benkeplater nøye kontrollert og det 
benyttes emballasje for en sikker transport.

I vårt sortiment har vi utvalgte modeller vasker som er av 
meget god kvalitet.  Du kan også spørre oss om forslag tilpasset 
ditt kjøkken.  Ring eller mail oss så hjelper vi deg.


