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Vejledende udsalgspriser gældende pr. 01. januar 2019

PRISER OG PRODUKTER
1. januar 2019

Vejledende udsalgspriser DKK - inkl. moms og fragt i DK (brofaste øer)
                 (v. køb over kr. 5.000.-)

SKIFFER
Sofaborde
Bænke

LINOLEUM
Spiseborde og arbejdsborde

FIBERBETON

Sofaborde

PLEJE OG VEDLIGEHOLD

Plejemiddel



Side 2

g skiferborde

Vejledende udsalgspriser gældende pr. 01. januar 2019

Produkt Højde

45

45

45

45

45

45

45

45
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154 x 44 cm

Pris pulverlakeret stel

13.495

14.995

11.995

13.995

132 x 74 cm

12.995

7.995

10.995

44 x 44 cm

125 x 59 cm

95 x 95 cm

Sofaborde * 

59 x 59 cm

140 x 80 cm

140 x 44 cm

6.995

VIGTIGT!
Når man køber et Rübner skifferbord får man et bord der er unikt!
Ikke 2 borde er ens. De er fremstillet af genbrugs-materialer (tagsten som 
er blevet påvirket af vind og vejr i op til 150 år) og vil derfor se forskellige 
ud fra levering til levering helt afhængigt af, hvor i landet skifertaget 
kommer fra.
OBS:
Vær opmærksom på, at skifer er et håndkløvet naturprodukt og derfor er 
fliserne ikke altid intakte og lige høje, og små flige kan gå løs med tiden. 
Desuden forekommer der aflejringer af jern, snydeguld og andet i skiferen 
som ses som større eller mindre røde/brune/sorte pletter. Disse naturligt 
forekommende variationer accepteres ikke som reklamationsgrund.

*35/35 mm pulverlakeret stålprofil
Alle mål er ca. mål
Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
Leveringstid ca. 4 uger
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g skifferborde

Vejledende udsalgspriser gældende pr. 01. januar 2019

Produkt Højde Skifferborde

45

45 13.495

Pris pulverlakeret stel

11.995

Bænke til badeværelse, entré, stue, soveværelse *

140 x 44 cm

154 x 44 cm

* 35/35 mm pulverlakeret stålprofil

alle mål er ca. mål

der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger

leveringstid ca. 4 uger

VIGTIGT!
Når man køber et Rübner skifferbord får man et bord der er unikt!
Ikke 2 borde er ens. De er fremstillet af genbrugs-materialer (tagsten som 
er blevet påvirket af vind og vejr i op til 150 år) og vil derfor se forskellige ud 
fra levering til levering helt afhængigt af, hvor i landet skifertaget kommer 
fra.

OBS
Vær opmærksom på, at skifer er et håndkløvet naturprodukt og derfor er 
fliserne ikke altid intakte og lige høje, og små flige kan gå løs med tiden. 
Desuden forekommer der aflejringer af jern, snydeguld og andet i skiferen 
som ses som større eller mindre røde/brune/sorte pletter. Disse naturligt 
forekommende variationer accepteres ikke som reklamationsgrund.
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linoleumsborde

Vejledende udsalgspriser gældende pr. 01. januar 2019

Produkt Højde Pris med 
pulverlakeret stel

Spise- og arbejdsborde *
Standard sort linoleum - andre farver tillæg + 10%

73 16.995

73 20.995

Tillægspl. / L: 60 cm Bredde Pris  MDF Pris m. linoleum

100 2.650 4.599

200 x 100 cm

240 x 100 cm

LINOLEUM

Linoleumsbordene fås i flere forskellige farver. Se de aktuelle farveprøver 
hos Rübners forhandlere eller på www.rubner.dk

BORDE I LINOLEUM OG STÅL
Linoleum er et produkt af naturens egne materialer fremstillet af linolie, 
harpiks, træmel og naturlige farvestoffer. Materialet har nogle fremragende 
egenskaber som f.eks. super slidstærk overflade, hygiejnisk, lyddæmpende 
og nem at holde. 

Rübner Linoleum er mærket med det nordiske miljømærke, Svanen.

* 35/35 mm pulverlakeret stålprofil.
** 50/50 mm  45/45 mm pulverlakeret stålprofil.

Ved efter-bestilling af tillægsplader skal bordplade tykkelse samt gerne 
bordnummer angives. 

alle mål er ca. mål
der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger

leveringstid ca. 4 uger  
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linoleumsborde fiberbeton borde
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Produkt Højde

Sofa borde i sort pulverakeret 
med fiberbeton leveres i 4 forskellige farver

45

45

45

 

9.995,-

44 x 44 cm

Pris med sort pulverlakeret stel

6.995,-

60 x 60 cm 

140 x 44

7.295,-

*35/35 mm pulverlakeret stålprofil

Alle mål er ca. mål

Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.

Leveringstid ca. 4 uger
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plejemiddel
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Rübner Linoleumspleje
Specialmiddel til rengøring og vedligeholdelse af linoleumsbordplader. 

1 fl. Rübner Linoleumspleje, Kr. 140,-. Sælges i kasser à 6 stk.

Anvendelse:

Daglig rengøring foretages blot med en klud hårdt opvredet i varmt vand. Ca. 1-2 gange om måneden (efter behov) bruges Rübner Linoleumspleje. 
Flasken omrystes før brug. Sprøjt et tyndt jævnt lag direkte på overfladen, og tør grundigt efter med en tør eller hårdt opvredet klud. 
OBS: Brug ikke fedtopløselige rengøringsmidler som sulfo o.lign. på linoleum.

Indhold:
Natursæbe, rengøringsmiddel og vand, 15-30% sæbe. Under 5% nonioniske tensider.
PH-VÆRDI neutral.

Rübner Skifferpleje

Genbrugsskifer fra gamle tage

Daglig pleje
Skiferen er nem at vedligeholde med en fugtig klud med alm. opvaskemiddel. Der kræves ikke noget specialprodukt.

Bordet kan blive ridset med skarpe genstande - fjern disse med fint vandslibepapir og tør derefter over med en fugtig klud. 

Oliepletter  fjernes som udgangspunkt straks eller vil over tid forsvinde. Man kan vælge at give hele bordpladen skiferolie, hvilket dog vil give bordet 
en mørkere og mere ensartet overflade. Er skiferpladen én gang påført olie er det ændrede udseende fastlagt.

Særpræg
Når man køber et Rübner skifferbord får man et bord der er unikt. Ikke 2 borde er ens. De er fremstillet af genbrugs-materialer (tagsten som er blevet 
påvirket af vind og vejr i op til 150 år) og vil derfor se forskellige ud fra levering til levering helt afhængigt af hvor i landet skifertaget kommer fra.

OBS: Skiffer er et håndkløvet naturprodukt og derfor er fliserne ikke altid lige høje og helt intakte og små flige kan gå løs med tiden. Desuden 
forekommer der aflejringer af jern, snydeguld og andet i skiferen som ses som større eller mindre røde/brune/sorte pletter. Disse naturligt 
forekommende variationer accepteres ikke som reklamationsgrund.
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