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2 / 10Alle rettigheder er forbeholdt Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

Ben i rustfrit børstet stål = +10%

DANBO ELEMENTS
—

6 størrelser

Ø160, 150, 140, 130, 120, 110

Træben “F”
—

Ben-højde: 71 cm
Ben-profil: 12x4 cm

Der er plads til stole ud for dette ben!

INTRO
2 ben-designs, 6 størrelser, 4 kantprof iler 

—

2
Buet kant

4
Ret kant

1
Harlekin kant

3
Pisa rundet kant

4 kantprofiler
_

3 el. 4 cm

Stålben “G”
—

Ben-højde: 71 cm
Ben-profil: 10x2 cm

Der er plads til stole ud for dette ben!



3 / 10Alle rettigheder er forbeholdt Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

Ben i rustfrit børstet stål = +10%

DANBO ELEMENTS
—

*Der følger altid støtteben med til borde større end Ø 110 cm (benyttes ved 3-4 tillægsplader).

ELEMENTS rundt spisebord I  ASK (vejledende pris i DKK)

med hel plade (RH) med midterudtræk (RM)

H74, 3 cm plade H75, 4 cm plade H74, 3 cm plade H75, 4 cm plade

Ø 160 18.880 21.241 19.874 22.358

150 17.688 19.900 18.721 21.062

140 16.534 18.603 17.567 19.765

130 14.151 15.918 16.534 18.603

120 13.793 15.518 14.865 16.724

110 11.726 13.191 13.233 14.890

tillægsplade i ASK (IRM)

3 cm tykkelse 4 cm tykkelse

L 160 3.536 3.979

150 3.380 3.800

140 3.259 3.668

130 3.060 3.444

120 2.822 3.175

110 2.663 2.996

B 50 B 50

PRISLISTE
Spiseborde i ask (m/u midterudtræk) 

—

Plade “RM”
— 

Rund plade med midterudtræk.

Ø120-160 cm = udtræk til 4 tillægsplader*

Ø110 cm = udtræk til 1 tillægsplade.

Plade “RH”
— 

Rund plade uden midterudtræk.
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Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

Ben i rustfrit børstet stål = +10%

DANBO ELEMENTS
—

*Der følger altid støtteben med til borde større end Ø 110 cm (benyttes ved 3-4 tillægsplader).

ELEMENTS rundt spisebord i EG (vejledende pris i DKK)

med hel plade (RH) med midterudtræk (RM)

H74, 3 cm plade H75, 4 cm plade H74, 3 cm plade H75, 4 cm plade

Ø 160 23.601 26.551 24.843 27.948

150 22.110 24.875 23.401 26.327

140 20.668 23.254 21.959 24.707

130 17.689 19.898 20.668 23.254

120 17.241 19.397 18.582 20.906

110 14.658 16.489 16.541 18.613

tillægsplade i EG (IRM)

3 cm tykkelse 4 cm tykkelse

L 160 4.421 4.974

150 4.225 4.750

140 4.074 4.585

130 3.826 4.305

120 3.528 3.969

110 3.329 3.745

B 50 B 50

PRISLISTE
Spiseborde i eg (m/u midterudtræk) 

—

Plade “RM”
— 

Rund plade med midterudtræk.

Ø120-160 cm = udtræk til 4 tillægsplader*

Ø110 cm = udtræk til 1 tillægsplade.

Plade “RH”
— 

Rund plade uden midterudtræk.
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Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

Ben i rustfrit børstet stål = +10%

DANBO ELEMENTS
—

PRISLISTE
Udtræksskjuler til  runde borde (m/udtræk til 4 tillægsplader) 

—

—
Bæredygtigt valg  

Dette produkt er produceret 
med certificeret træ 

FSC® 100%. 

COVER til rundbord  (komplet sæt bestående af 2 stk)

Beskrivelse Varenr.
Vejledende pris i DKK

ASK EG

magnetisk
F-EXTEN-COVER-A 742 781

udtræks-skjuler



6 / 10Alle rettigheder er forbeholdt Kristensen & Kristensen A/S             
Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

Ben i rustfrit børstet stål = +10%

DANBO ELEMENTS
—

Pris: LAZY SUSAN, pladetykkelse 2 cm

beskrivelse vare nr.
mål (cm)

pris (DKK)
Ø H

Lazy Susan drejeplade i ASK

F-LAZY-80 80 4 3.685

Lazy Susan drejeplade i ASK

F-LAZY-60 60 4 3.230

Lazy Susan drejeplade i EG

F-LAZY-80 80 4 4.968

Lazy Susan drejeplade i EG

F-LAZY-60 60 4 4.182

4
Ret kant

Kant profil til 
LAZY SUSAN
—

Pladen kan dejes rundt.
Produktet er velegent til alle vores runde spiseborde.

PRISLISTE
Lazy Susan – drejeskive 

—

—
Bæredygtigt valg  

Dette produkt er produceret 
med certificeret træ 

FSC® 100%. 
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Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

Ben i rustfrit børstet stål = +10%

DANBO ELEMENTS
—

ASK C6 / EG C6
Hvid olieret

—

ASK C13 / EG C13
Lys grå olieret

—

ASK C20 / EG C20
Grå brun olieret

—

ASK C4 / EG C4
Natur olieret

—

ASK C12 / EG C12
Antik brun olieret

—

ASK C16
Varm hvid olieret

—

ASK C3 / EG C3
Lakeret

—

ASK C11 / EG C11
Mørk grå olieret

—

ASK C15 / EG C15
Mokka brun olieret

—

 ASK C8 / EG C8
 Sæbebehandlet

 —

 ASK C14 / EG C14
 Sort olieret

 —

ASK C44 / EG C44
Sort mat lakeret

—

Vi behandler dette træ med 
vores “Sæbe til træ”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Natur”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Sort”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Antik brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Varm hvid”.

C16 laves kun i ask.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Grå brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Lys grå”.

Vi farver dette træ med 
sort bejdse, og behandler 

overfl aden med vores “Træolie 
med voks”.

C14 er kun til ben og 
opbevaringsmøbler!

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Mokka brun”.

Vi behandler dette træ med 
vores “Træolie, Hvid”.

Vi farver dette træ med sort 
bejdse, og behandler 

overfl aden med en mat lak.

C44 er kun til plader og 
laves kun upatineret.

Vi behandler dette træ med lak.

C3 laves kun upatineret.

For information omkring vedligeholdelse, henviser vi til vores hjemmeside:
WWW.KRISTENSEN.COM

Vi tilbyder også vores egne reparationsolier til vores produkter
- kontakt os hvis der ønskes en prisliste.

TRÆFARVER
—

Oversigten er kun vejledende!
Træstrukturen og træfarven varierer noget 
fra ask og eg.

Vi anbefaler at der bruges træprøverne og 
udstillingsmøblerne til at danne et mere 
præcist helhedsindtryk.
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Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

Ben i rustfrit børstet stål = +10%

DANBO ELEMENTS
—

2
Buet kant

4
Ret kant

1
Harlekin kant

3
Pisa rundet kant

SC
Soft Cracks

Allerede eksisterende 
sprækker og revner forstørres 

så overfl aden får et mere 
ekspressivt udseende.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

C
Børstet rustfrit stål

Børstet rustfrit stål har en 
elegant fremtoning, med en 

ensartet fi nish, skabt i hånden.

Mod pristillæg!

AP
Antik patinering

De øverste baner af blødt træ 
fj ernes så overfl aden fremstår 
rustik, som om træet er blevet 
naturligt slidt igennem fl ere år.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

B
Sortmalet stål

Sortmalet stål har et grafi sk, 
enkelt udseende, som passer 

fi nt ind i de fl este hjem.

A
Industri stål

Industrielt stål har et råt og mat 
udseende, med forskellige 

farvenuancer - opstået under 
fremstilling.

UP
Uden patinering 

Træet planeres og pudses  
for at opnå en fi n og glat 

overfl ade.

Med få og mindre knaster.

Opbevaringsmøbler laves 
kun med denne fi nish!

FK
Fyldte knaster

Knasterne fyldes og træet 
planeres og pudses  for at 

opnå en fi n og glat overfl ade.

Laves kun på EG!

RL
Raw Look

For at opnå denne fi nish, 
udføres en række indgreb der 
syner af fysisk slid på møblet. 

Dette giver møblet et patineret 
udtryk.

Kan indeholde fl ere og 
større knaster.

TRÆFINISH
—

STÅLFARVER & FINISH
—

KANT PROFILER
—
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Alle priser er vejledende priser i DKK.
Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl eller mangler.

Ben i rustfrit børstet stål = +10%

DANBO ELEMENTS
—

KONTAKT
—

HANDELSBETINGELSER
— 
Kan sendes via e-mail ved ønske
– kontakt: kristensen@kristensen.dk

ADRESSE:
Kristensen & Kristensen A/S
Storstrømsvej 44
6715 Esbjerg N
DK - Denmark

TELEFON:
+45 75470303

FAX:
+45 75470304

HJEMMESIDE: 
www.kristensen.com

MAIL:
kristensen@kristensen.dk

ORDRE MAIL:
order@kristensen.dk

REKLAMATION:
claim@kristensen.dk

Hovedkontor, Denmark

BORDE I SPECIALMÅL
Vi tilbyder gerne alle vore borde i specialmål efter kundens eget ønske. Dette kræver dog en særlig håndtering
af produktet igennem hele produktionen, lige fra nye tegninger og maskinindstillinger til indpakning. Vi er
derfor nødsaget til at tillægge prisen en procentsats på disse specialbestillinger. Dette uanset om produktet
bliver større eller mindre end standard. Hvis du f.eks. ønsker møblet i en mindre størrelse, tillægges prisen
15% på den nærmeste standardstørrelse.

Kontakt os gerne for mere information!




