
Massive Bordplader
Sortiment, specialmål og tilbehør



Massive bordplader fra
Horneman - det naturlige valg

En massiv bordplade fra Horneman er det naturlige valg, 
når du skal vælge en ny bordplade. Massive bordplader 
findes i flere kvaliteter og træarter. Hos Horneman har 
vi mange års erfaring med træ, og vi står altid klar med 
råd og vejledning, så du får det bedste resultat, der 
holder i mange år. Udover vores store program af la-
gerførte bordplader i forskellige træarter og kvaliteter, 
har du mulighed for at bestille bordplader i specialmål i 
længder helt op til 6000 mm. Spørg blot din forhandler.

Træ er et helt naturligt valg til en bordplade. Træ er 
CO2-neutralt og naturens eget materiale. Da træ er et 
naturmateriale, er ingen plader helt ens. Så udvælg dig 
en plade, som du synes er flot. Træ er ikke blot et smukt 
materiale – det er også meget anvendeligt i køkkener 
og andre steder, hvor der tilberedes mad. Undersøgel-
ser viser, at træ i mange tilfælde giver bakterier dårli-
gere levevilkår end andre overflader. Ifølge forskningen 
skyldes det de naturlige indholdsstoffer, som forekom-
mer i træ. Sørg for løbende at vedligeholde træet, så 
du får et flot og holdbart resultat. Med interiørolien fra 
Horneman får du altid den bedste overflade på en Hor-
neman bordplade. Alle vore plader er pakket enkeltvis 
i plast så de er beskyttet mod snavs og fugt, og opbe-
vares under regulerede forhold på vores centrallager.

Omtanke for miljøet

Hos Horneman bekymrer vi os naturligvis om miljøet. 
Derfor produceres alle vores plader der, hvor træerne 
gror. Dette gælder både for plader af europæiske og 
eksotiske træarter. Ved at forarbejde pladerne lokalt, 
bevarer skoven sin værdi som indtjeningsgrundlag for 
den lokale befolkning. Vi bestræber os på, at så mange 
af vores plader som muligt er bæredygtige og certifice-
rede, og arbejder konstant på at forbedre dette. For at 
få den helt opdaterede status henviser vi til dlh.com - 
afsnittet om bordplader.



Ask
En lys træart med en meget karakteristisk åretegning. Ask har til tider en brun kerne, som kan give 

lamellerne og dermed pladerne et meget levende og udtryksfuldt udseende. Fornuftig stabilitet ved 

vekslende fugtforhold. Patinerer med en mere gylden glød. Misfarves ved langvarig vandpåvirkning. 

Viste plade er ubehandlet.

Specialmål  Ubehandlet  Hårdhed: 9 (meget hård)
Sortiment  Behandlet  

A/B

B/C

C/D

Birk
Den lyse skandinaviske træart med næsten hvide nuancer. Giver stor lethed og elegance til indretnin-

gen. Strukturen er meget ensartet og birk er meget velegnet som underlag for pigmenterede overfla-

debehandlinger. Patinerer til en mere gylden farve. Misfarves ved langvarig vandpåvirkning. Ganske 

stabil ved vekslende fugtforhold. Viste bordplade er ubehandlet.

Specialmål  Ubehandlet  Hårdhed: 5 (middel)
Sortiment  Behandlet  

A/B

B/C

C/D

Fyr
Den eneste af vore egne træarter, der ikke egner sig til brug i køkkenet. Fyr er en meget blød træart, 

som egner sig som arbejdsplade i børeneværelset eller på kontoret, hvor det funktionelle er i højsæ-

det. Træarten har en flot lys farve, som med tiden får et gyldent skær, hvis det ikke overfladebehand-

les. Viste plade er ubehandlet.

Specialmål  Ubehandlet  Hårdhed: 2 (blød)
Sortiment  Behandlet  

A/B

B/C

C/D

Bøg
En klassiker i Skandinavien. Berømmet for sin hårdhed og lyse, smukke udseende. Ældre bøgetræer 

har en såkaldt brunkerne, som giver et meget udtryksfuldt og levende udseende i de enklere sorte-

ringer. Bliver gyldent med årene. Bøg bevæger sig meget ved vekslende luftfugtighed. Misfarves ved 

langvarig vandpåvirkning. Viste plade er ubehandlet.

Specialmål  Ubehandlet  Hårdhed: 7 (middel)
Sortiment  Behandlet  

A/B

B/C

C/D

Europæisk valnød
En lys brun træart som anvendes meget til møbler. Den har tydelige årringe, og er fra naturen meget 

olieholdig, hvilket gør den yderst vandafvisende. Patineres med tiden med en mere mørk farve. Viste 

plade er ubehandlet.

Specialmål  Ubehandlet  Hårdhed: 5 (middel)
Sortiment  Behandlet  

A/B

B/C

C/D

Træarter



Acajou
Botanisk ægte mahogni. Det sikre valg til f.eks. en massiv køkkenbordplade, da alle træets frem-

ragende egenskaber kommer til sin ret. Et naturligt højt olieindhold gør det yderst vandafvisende. 

Meget stabil ved vekslende fugtforhold. Patinerer med en mørkere, dybere farve. Acajou tåler chok-

belastning (f.eks. stød) godt i forhold til sin vægt, så træet vil opleves ganske robust. Viste er olie.

Specialmål  Ubehandlet  Hårdhed: 5 (middel)
Sortiment  Behandlet  

A/B

B/C

C/D

Europæisk kirsebær
En træart som ofte er benyttet til møbler. Den genkendes på dens smukke gyldne og varme glød. 

Træet bliver markant mørkere og mere ensartet med tiden. Viste plade er oliebehandlet.

Specialmål  Ubehandlet  Hårdhed: 6 (hård)
Sortiment  Behandlet  

A/B

B/C

C/D

Europæisk eg
En af klassikerne blandt de populære træarter. Vi anvender den mellemeuropæiske eg, som har en 

tidløs elegance med karakteristisk struktur og åreretning. Eg er ret stabil ved vekslende fugtforhold. 

Bliver mørkere med tiden. På grund af et meget højt indhold af garvesyre kan overfladebehandling 

være en smule problematisk. Kontakt med metal kan give misfarvninger. Viste er oliebehandlet.

Specialmål  Ubehandlet  Hårdhed: 9 (meget hård)
Sortiment  Behandlet  

A/B

B/C

C/D

Kvalitetsbeskrivelser
A/B: Den gode køkkenbordskvalitet hvor træet er nøje udvalgt, og hvor vi altid garanterer den brede lamel. Stavbredde på mindst 

40 mm. I denne kvalitet må der ikke forekomme: udspartlinger, splint og sorte knaster. Da træ er et naturmateriale, kan der derfor 

forekomme et naturligt farvespil samt friske og sunde knaster. Alt dette er med til at gøre netop din plade unik.

B/C: Produktet hvor kvalitet og pris står i fint forhold til hinanden, en god plade til en god pris. Pladerne kan variere en del i farve, 

struktur samt i lamelbredden. Stavbredde på 20-38 mm. I pladen kan der således forekomme: splint, mindre udspartlinger, sorte 

knaster samt mindre revner og forarbejdningsfejl.

C/D: Den rustikke plade, som er en meget prisvenlig plade til f.eks. hjemmekontoret, børneværelset eller værkstedet. Denne plade 

kan variere en del i farve og struktur. I kvaliteten er tilladt: splint, større knaster, udspartlinger og små revner samt forarbejdningsfejl.

Træarter

Alle produkter, der er enten FSC® eller PEFCTM certificerede, er identificeret som sådan på den enkelte produktlinie.



Bordpladetilbehør

Når du køber en Horneman bordplade, anbefaler vi følgende tilbehør til opsætning, 
finish og pleje af din bordplade.

Selvhæftende dampspærre
For at undgå revner i din bordplade anbefaler vi den selvklæben-
de dampspærre af armeret alufolie, der beskytter bordpladen mod 
damp, fugt og høj varme fra fx opvaskemaskinen, vasken, ovnen, 
komfuret eller vaskemaskinen.

50x2800 mm Varenr. 188070  DB.nr. 2061314
700x700 mm Varenr. 188060  DB.nr. 2061315

Interiør Olie
Både før og efter monteringen er det vigtigt at oliere bordpladen, 
både på under- og overside samt på alle kanter. Du kan vælge mel-
lem den hvidpigmenterede olie eller vores naturolie.

Hvid, 0,7l Varenr. 186925  DB.nr. 2061311
Natur, 0,7l  Varenr. 186915  DB.nr. 2061310

Samlebeslag
Spændebeslag benyttes, hvor bordpladerne skal samles i et 
hjørne. Pakken består af spændebeslag, fisk og lim.

Varenr. 188070  DB.nr. 2061314

Fræseskabelon
Fræseskabelonen hjælper dig til at styre overfræseren, når der skal 
fræses ud til samlebeslag.

Varenr. 188040  DB.nr. 2061313

Hulkehlliste
Horneman sortimentet tilbyder hulkehllister i udvalgte træsorter, så der kan 
afsluttes pænt op mod væggen. 25x25x3020 mm.

Ask hulkehlliste  Varenr. 327246  DB.nr. 2079204

Bøg hulkehlliste  Varenr. 327243  DB.nr. 2079205

Birk hulkehlliste  Varenr. 327245  DB.nr. 2079206

Eg hulkehlliste  Varenr. 327244  DB.nr. 2079207

Valnød huljehlliste Varenr. 327473  DB.nr.

Acajou hulkehlliste Varenr. 327241  DB.nr.



DB nr. Varenr. Produktbeskrivelse Bredde, mm Længde, mm Tykkelse, mm

Tærart: EG (Quercus spp.)

2079156 331320 Eg A/B Olieret, Rund Forkant, 70% PEFC 635 2020 27

2079157 331321 Eg A/B Olieret, Rund Forkant, 70% PEFC 635 3020 27

2079158 331322 Eg A/B Olieret, Rund Forkant, 70% PEFC 635 3620 27

2079159 331323 Eg A/B Olieret, Ret Forkant, 70% PEFC 635 3020 40

2079160 331324 Eg A/B Olieret, Ret Forkant, 70% PEFC 635 4000 40

Træart: BIRK (BETULA spp.)

2079161 330150 Birk A/B Ubehandlet, Rund Forkant 635 2020 26

2079162 330151 Birk A/B Ubehandlet, Rund Forkant 635 3020 26

2079163 330152 Birk A/B Ubehandlet, Rund Forkant 635 3620 26

2079164 330153 Birk A/B Ubehandlet, Rund Forkant 900 2020 26

2079165 330154 Birk A/B Ubehandlet, Ret Forkant 635 3020 40

Træart: ACAJOU (KHAYA spp.)

2095179 330121 Acajou A/B Olieret, Rund forkant 635 2020 26

2095180 330123 Acajou A/B Olieret, Rund forkant 635 3020 26

2095181 330124 Acajou A/B Olieret, Rund forkant 635 3620 26

2095164 330125 Acajou A/B Olieret, Rund forkant 900 2020 26

2095189 330126 Acajou A/B Olieret, Ret forkant 635 3020 40

2095190 330127 Acajou A/B Olieret, Ret forkant 635 4000 40

A/B Køkkenbordplade

Den gode køkkenbordskvalitet, hvor træet er nøje udvalgt og hvor vi 
altid garanterer den brede lamel. I denne kvalitet forekommer der ikke: 
udspartlinger, splint og sorte knaster! Alt dette er med til at gøre netop 
denne plade unik.

Vi kan tilbyde bordpladerne i:

Længde:  max. 6000 mm
Bredde: 300 - 1000 mm
Øvrige mål på forespørgsel.

Alle plader i specialmål leveres i 
bedste kvalitet A/B.

Pladen er altid fingersamlet.

Leveringstiden er 4-8 uger fra ordre -
afhængig af træart.

Træart 40 mm 30 mm 27 mm

Europæisk eg • • •

Bøg • • •

Eur. kirsebær • •

Eur. valnød • •

Ask • • •

Bordpladerne fås i følgende tykkelser:

Special-Bordplader
Massive kvalitetsbordplader i specialmål

Speciel designet bestillingsseddel udfyldes for at sikre høj leveringssikkerhed – ligger på www.dlh.com

Eg, olieret Birk, ubehandlet Acajou, olieret Eur. kirsebær, olieret Eur. valnød, olieret Ask, ubehandletBøg, olieret







DB nr. Varenr. Produktbeskrivelse Bredde, mm Længde, mm Tykkelse, mm

Træart: EG (Quercus spp.)

2079166 331100 Eg B/C Olieret, Rund forkant, 70% PEFC 635 2020 27

2079167 331101 Eg B/C Olieret, Rund forkant, 70% PEFC 635 3020 27

2079168 331102 Eg B/C Olieret, Rund forkant, 70% PEFC 635 3620 27

2079169 331106 Eg B/C Olieret, Rund forkant, 70% PEFC 900 2020 27

2079170 331107 Eg B/C Olieret, Ret forkant, 70% PEFC 635 2020 40

2079171 331103 Eg B/C Olieret, Ret forkant, FSC 100% 635 3020 40

2079172 331104 Eg B/C Olieret, Ret forkant, 70% PEFC 635 4000 40

2079173 331211 Eg B/C Ubehandlet, Ret forkant, 70% PEFC 635 3020 40

2079174 331212 EG B/C Ubehandlet, Ret forkant, 70% PEFC 635 4000 40

Træart: ASK (Fraxinus spp.)

2079175 330170 Ask B/C Ubehandlet, Rund forkant, 70% PEFC 635 3020 27

2079176 330171 Ask B/C Ubehandlet, Ret forkant, 70% PEFC 635 3020 40

Træart: Bøg (Fagus spp.)

2079177 330131 Bøg B/C Olieret, Rund forkant, FSC 100% 635 2020 27

2079178 331333 Bøg B/C Olieret, Rund forkant, FSC 100% 635 3020 27

2079179 330134 Bøg B/C Olieret, Rund forkant, FSC 100% 635 3620 27

2079180 330135 Bøg B/C Olieret, Rund forkant, FSC 100% 900 2020 27

2079181 330136 Bøg B/C Olieret, Ret forkant, FSC 100% 635 3020 40

B/C Bordplade

Bordpladen hvor kvalitet og pris står i fint forhold til hinanden, en 
god plade til en god pris. Pladerne kan variere i farve, struktur 
samt i lamelbredden.

Eg, olieret Ask, ubehandlet Bøg, olieretEg, ubehandlet

Alle rundede forkanter er radius 5 mm.
Alle bordplader er fingersamlede og pakket enkeltvis i plastfolie.
Forbehold for mellemsalg.

Se den opdaterede liste over det fulde lagersortiment på dlh.com.



DB nr. Varenr. Produktbeskrivelse Bredde, mm Længde, mm Tykkelse, mm

Tærart: BØG (Fagus spp.)

2079182 330140 Bøg C/D Ubehandlet, Ret Forkant, FSC 100% 750 1500 27

2079183 330141 Bøg C/D Ubehandlet, Ret forkant, FSC 100% 800 2020 27

Træart: BIRK (BETULA spp.)

2079186 188160 Birk C/D Ubehandlet, Ret forkant 750 1500 26

2079187 188161 Birk C/D Ubehandlet, Ret forkant 800 2020 26

Træart: FYR (Pinus spp.)

2079188 188250 Fyr C/D Ubehandlet, Ret forkant 750 1465 23,6

2079189 188251 Fyr C/D Ubehandlet, Ret forkant 800 1965 23,6

C/D Arbejdsbordplade

Den rustikke plade som ikke er velegnet til køkkenet, men derimod en 
meget prisvenlig plade til: Hjemmekontoret, børneværelset, værkstedet 
med mere - kun fantasien sætter grænser!

Bøg, ubehandlet Birk, ubehandlet Fyr, ubehandlet



Løbende vedligeholdelse
En massiv bordplade, uanset træart og kvalitet, vil al-

tid have brug for en løbende vedligeholdelse med olie. 

En let efterbehandling anbefales derfor 2-3 gange pr. 

år ved almindelig hverdagsbrug.

Du får altid den bedste overflade med Hornemans in-

teriørolie. Når du køber en forbehandlet bordplade, er 

det vigtigt at benytte Hornemans egne olier, da det er 

samme variant, der er anvendt ved grundolieringen.

Husk at en massiv træplade naturligt vil ændre udse-

ende med tiden. De fleste mørke træarter bliver med 

tiden flottere og dybere i udseende. Dette er en natur-

lig patinering og den fremskyndes specielt af sollys og 

den daglige brug af pladen.

På dlh.com finder du vores monteringsanvisning, hvor 

der også er gode råd til pleje og vedligeholdelse.

Montering
Når du køber en Horneman bordplade medfølger der 

en monteringsvejledning. Læs venligst hele denne vej-

ledning, før bearbejdningen (samling eller udskæring) 

påbegyndes. Er du i tvivl er du altid velkommen til at 

kontakte os.



Horneman er en ny afdeling i DLH A/S, der forkuserer 
på salg og udvikling af interiør-produkter til byggeriet
samt et stort sortiment af terrassebrædder i komposit.

Horneman introducerer indledningsvist
et fuldt sortiment af:

-  Massive bordplader og hylder i standardmål
-  Massive bordplader og hylder i specialmål
-  Egeplanker - til hylder og plankeborde
-  Multibøg - til bl.a. dekorative hylder
-  Melamin-hylder
-  Hobbyplader i handy formater
-  Hvidmalede lister
-  Komposit terrassebrædder
-  Træbeton
-  SPC Vinylgulv

Vi arbejder hele tiden målrettet på at komme med 
nye, bæredygtige, miljørigtige samt certificerede 
produkter til byggeriet.

Besøg dlh.com for mere information
DLH A/S  - Orionvej 5, 8700 Horsens   Kundeservice tlf. 43 500 800

Nyhed!
Fremtidens vinylgulv
er nu på lager


