HORN

STÅL

s bordplader
i rustfri stål er
hygiejniske, og således
også populære valg i
mange professionelle
køkkener.

HORN

vedligeholdelsesvejledning

RENGØRING

Kvalitet

– Hele vejen igennem

Den daglige rengøring klares med en opvredet klud i rent
varm vand. Stålbordplader bør herefter aftørres med en
tør klud, for at undgå kalkaflejringer.
VEDLIGEHOLD

Stort tillykke med din nye HORN bordplade!
Tilbage i 90’erne havde de to iværksættere Karl
Nielsen og Ove Jørgensen en drøm om at skabe en
bordpladefabrik, som kunne udfordre den etablerede
branche. Det var sådan, at HORN blev født.
Karls iderigdom, Oves pragmatiske væsen og ikke
mindst deres fælles entusiasme, hårde arbejde og
stærke tro på fremtiden gjorde, at den spirende
virksomhed voksede hurtigt, og HORN blev kendt som
markedets ukonventionelle producent at bordplader i
høj kvalitet og anderledes kreative løsninger.
En ting har fulgt HORN gennem alle årene, nemlig
mottoet: Kvalitet - Hele vejen igennem.
Med det menes en konstant stræben efter at skabe
netop de bordplader der formår at udfordre markedet.
Det er lysten til at give dig en oplevelse nu og her,
men også lysten til at værne om en bordplade, hvis
kvalitet er gennemtænkt fra udvikling, til udvinding af
råmaterialer, til produktion og frem til at du træffer dit
valg.
På vores hjemmeside finder du yderligere information
om vores virksomhed, værdier, certificeringer og ikke
mindst bæredygtige tiltag med fokus på cirkulære
genanvendelsesmuligheden så vi sammen kan sikre en
lys fremtid.

Du ønskes en rigtig dejlig dag!

HORN

For at bevare glansen samt optisk at minimere ridser
kan man pleje stålbordpladen med olie (eksempelvis
mineral-/paraffinolie som gammeldags babyolie). Olien
påføres og gnides let ind med en blød klud, lad det hvile
i 10 min., aftør pladen med en tør, ren klud til pladen er
fedtfri.
PLETFJERNING
Ståloverfladen er helt lukket og pladen suger derfor
hverken vand eller snavs, men da der er tale om
en glat overflade ses fedt fra fingre og andet snavs
dog. Udtørrede pletter fjernes med varmt vand tilsat
rengøringsmiddel.
RIDSEFASTHED
Brugsridser er uundgåelige og en del af en stålbordplades patina på samme måde som de er i en stålvask.
Uprofessionelle bør ikke anvende skurecreme eller andre
slibemidler, da disse kan ridse overfladen og/eller
efterlade stålbordpladen med en anden glansgrad.
VARMEFASTHED
Da mange afsætningsriste m.v. er lavet af stål, kan
man let fristes til at tro at stålbordplader er 100%
varmefast. Dette er dog ikke tilfældet, og om end
den rustfri stålbordplade kan klare let varme bør man
aldrig efterlade varme gryder på stålbordpladen
uden beskyttende underlag, da dette kan efterlade
misfarvninger i overfladen samt at stålet slipper den
underliggende kerne.
Husk altid bordskånere.

Se hornbordplader.dk for nærmere information
og gode råd om netop din bordplade.

