EXCLUSIVE TABLE TOPS

Rustfrit stål
I Mølballes smedeværksted er der et konstant fokus på kvalitet og udvikling. I centrum af vores produktportefølje står Rustfrit Stål, enten i form af 1,5 mm rustfrit stål der pålimes en x-finer plade eller som massivt fladstål. Vores dygtige smede tilpasser bordpladen efter
kundens ønsker, vaske integreres i pladen og bearbejdes med stor dygtighed og akkuratesse, så samlingerne næsten bliver usynlige.
Bordplader i massivt fladstål laves i 5 eller 8 mm massivt rustfrit stål. Pga. den ringe tykkelse er det muligt at skabe et elegant og minimalistisk look. Man skal dog være opmærksom på, at fladstålet skal understøttes ved udhæng og lignende.
Bordplader i 1,5 mm rustfrit stål med x-finer kerne leveres i flere variationer. Den kan have påsvejst forkant, så den synes massiv. Den
kan leveres med ombukkede kanter og vulst kanter. Eller i en smuk kombination af træ og stål, hvor en træliste enten pålimes eller
underlimes stålet. Alt efter hvilken type man vælger, kan plader laves så tynde som 12 mm og op til 60 mm eller endnu tykkere.
Det bør bemærkes, at plader i rustfrit stål ikke svejses hos kunden. Det betyder, at fx. hjørneløsninger typisk vil blive leveret med
samlebeslag. Teknisk kan det godt lade sig gøre at levere stålplader med svejste samlinger, men det kan give udfordringer i forhold til
transport og indbæring af pladerne. Man skal være opmærksom på, at der i forbindelse med svejsninger, kan der opstå flimmer, der
hvor samlingen ligger. Det skyldes, mikroskopiske ujævnheder i overfladen, som får lyses til at brydes forskelligt fra den øvrige overflade. Sådan flimmer er ikke reklamationsberettiget.

Tolerancer

Fladstål: 				
1,5mm rustfrit stål på X-finer kerne:

Pladetykkelse: +/- 0,5 mm 		
Pladetykkelse: +/- 1 mm 		

Pladelængde & Pladebredde: +/- 2mm
Pladelængde & Pladebredde: +/- 2mm

Rengøring og vedligeholdelse

En bordplade i stål er så godt som uforgængeligt og kan modstå næsten alt.
Ved daglig brug af bordpladerne vil der fremkomme mindre ridser, som ikke fjernes ved rengøring. Dette er normalt og pladen vil med
tiden fremstå med en enestående patina.
Den daglige rengøring af bordplader i rustfrit stål består af aftørring med en opvredet klud. Der kan evt. tørres efter med en ren tør
bomuldsklud for at opnå en blank overflade. Bordplader i rustfrit stål bør ikke aftørres med sprit eller lignende produkter, da overfladen herved bliver mere modtagelig overfor snavs og fedt.
Efter behov kan rustfri bordplader behandles med rensemiddel.
Rensemidlet rystes godt inden anvendelse og påføres i et tyndt lag med lodretstående dåse i en afstand af 15-30 cm. Lad rensemidlet
virke nogle minutter uden det tørrer ind. Rensemidlet aftørres i stålets længderetning med en ren tør bomulds- eller mikrofiberklud.
Det bedste resultat opnås med 3M rustfri stålpolish og en mikrofiberklud, som kan købes hos Deres Mølballe forhandler.
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