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Standardsortiment
Vi arbetar med bohusgranit, svart granit, svart 
diabas, cararramarmor och mörk labrador. 
Alla stensorter, utom marmor, passar utmärkt 
även till utekök.

Lättskött
Alla våra stenskivor impregneras för att skydda 
ytorna mot fettfläckar och färgande vätskor. 
Behandlingen är permanent och behöver inte 
upprepas. Det betyder att du får en bänkskiva 
som utöver rengöring är underhållsfri.

Ytbearbetning

Blankpolerad: slät, spegelblank yta

Mattslipad: slät, matt yta

Antikborstad: en ojämn men ändå tät, len yta

Tjocklek
30 och 40 mm

röd bohusgranit

grå bohusgranit

svart granit

svart diabasmörk labrabor

marmor

Stensorter På C. G. Karlssons Stenhuggeri tar vi ansvar med full spårbarhet 
för all sten vi använder – hela vägen från stenbrottet till din färdiga 
bänkskiva. Sten är ett naturmaterial som varierar i nyans, struktur 
och mönster. Vi använder bara utvald sten av klass 1 för att få en så 
homogen råvara som möjligt. Alla bänkskivor du beställer tillverkas 
ur samma stenblock. Stenblocket lagerhålls ett antal månader ifall 
du behöver göra en kompletterande beställning. 



Kantning Infällning

Kantprofiler 

Några av de vanligast profilerna är:

Fasad: Kanter kan slipas med t.ex. 45° fas 
på skivans överkant, underkant eller båda. 

Halvrund (postad): En rund kant ger ett 
mjukt intryck.  

Specialprofil: Egna unika profiler.  

Kantytan   

Kantens yta bearbetas oftast på samma 
sätt som bänkskivans yta. Men så behöver 
det inte vara. Bryt t.ex. av en antikborstad 
yta med en mattslipad kant och du får en 
spännande kontrast.

Hörn 

Hörnen kan vara raka (90°), kapas i olika 
vinklar eller rundas av. Självklart kan vinklar 
och radier varieras. 

Förstärkning 
En extra lång stenskiva, stenskivor med smala partier eller 
stenskivor med urtag kan behöva förstärkas i känsliga 
partier. Vår egen metod med glasfiberarmering på stenens 
undersida ger maximal hållfashet även i svaga zoner.

Infällning
Diskbänkar kan fällas in på olika sätt. De vanligaste är 
planlimning, underlimning eller ovanpåliggande.

Planlimning: En diskho som planlimmas hamnar ungefär 
½ - 1 mm under bänkskivans yta. Området runt diskhon blir 
lätt att torka av och hålla rent. Plåtkanten runtom diskohon 
blir inte heller utsatt för så hårt slitage som vid ovanpå-
liggande diskho. 

En diskho som planlimmas används som mall åt sig själv 
för att få en perfekt passning och en fog som är lika bred 
runt om.

Underlimning: Diskhon limmas underifrån mot bänk  skivan. 
Tänk på att tunga grytor och stek pannor kan slå i och nöta 
bänkskivans kant om du väljer en underlimmad diskho. 

Ovanpåliggande: Ett alternativ till planlimning är iläggning 
där diskhons eller hällens kanter ligger ovanför stenens yta.

Bänkskivan kan utformas på många sätt. Här har du alla möjligheter 
att ge dina bänkskivor en unik design. Funderar du på vad som går 
att göra? Ta kontakt med oss och fråga! Du kan ställa frågan via vår 
hemsida www.cgksten.se, på vår facebooksida eller helt enkelt slå en 
signal på 0525-22170.

Vi fäller in diskhoar och spishällar i bänkskivan på 
ett säkert och snyggt sätt. Vi gör även urtag för t.ex. 
kranar och andra genomföringar.
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På C. G. Karlssons Stenhuggeri fortsätter vi naturens arbete – vi låter 120 års erfarenhet  
forma ett levande material till en inredningsdetalj i perfekt harmoni med ditt hem. 

 
Vår specialitet är bänkskivor i sten till kök och badrum – vackra bänkskivor som förenar  

dagens krav på funktion och lättskötthet med personlig design.


