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Core 10+ BorDPLADer

Finder du grund til at reklamere over det 
leverede produkt, skal dette ske til din for-
handler inden montage påbegyndes, og senest 
8 dage efter modtagelse.

Monterede bordplader betragtes som væren-
de godkendte. Synlige fejl og mangler vil 
derfor ikke være dækket af produktgarantien.

KONTrOLLér BOrDPLADEN VED MODTAGELSEN

TR AN S PORT OG OPBE VAR ING

Løft og indbæring af 
bordpladen skal altid 
foregå med pladen 
oprejst på langkanten. 
Pladen må aldrig bæres 
liggende.

Bordpladerne bør 
monteres inden 8 dage 
fra modtagelsen. Indtil 
da skal de opbevares i 
transport emballagen. 
Pladerne skal akklima-
tiseres i min. 24 timer 
inden montering. Rum-
met skal være opvarmet 
til 20 grader og have en 
luftfugtighed på ca. 50%.

Et eventuelt udskæ-
ringshul eller en gen-
nemboring må under 
ingen omstændigheder 
benyttes som »hånd-
tag«.

Core er et kompositmateriale fremstillet af ca. 
¼ akrylingredienser i høj kvalitet og ¾ naturlige 
mineraler (alumiumhydroxid) af en anerkendt 
tysk producent.

Den 10 mm kompositplade er kompakt. Denne 
plade kan opbygges til 20-30-40-60 mm.

GENEREL  INFORMATION OM CORE 10+

!

DK

CORE10�-�DK-0214

M O N T A G E  O G  V E D L I G E H O L D  A F 

Core 10+ BorDPLADer

Finder du grund til at reklamere over det 
leverede produkt, skal dette ske til din for-
handler inden montage påbegyndes, og senest 
8 dage efter modtagelse.

Monterede bordplader betragtes som væren-
de godkendte. Synlige fejl og mangler vil 
derfor ikke være dækket af produktgarantien.

KONTrOLLér BOrDPLADEN VED MODTAGELSEN

TR AN S PORT OG OPBE VAR ING

Løft og indbæring af 
bordpladen skal altid 
foregå med pladen 
oprejst på langkanten. 
Pladen må aldrig bæres 
liggende.

Bordpladerne bør 
monteres inden 8 dage 
fra modtagelsen. Indtil 
da skal de opbevares i 
transport emballagen. 
Pladerne skal akklima-
tiseres i min. 24 timer 
inden montering. Rum-
met skal være opvarmet 
til 20 grader og have en 
luftfugtighed på ca. 50%.

Et eventuelt udskæ-
ringshul eller en gen-
nemboring må under 
ingen omstændigheder 
benyttes som »hånd-
tag«.

Core er et kompositmateriale fremstillet af ca. 
¼ akrylingredienser i høj kvalitet og ¾ naturlige 
mineraler (alumiumhydroxid) af en anerkendt 
tysk producent.

Den 10 mm kompositplade er kompakt. Denne 
plade kan opbygges til 20-30-40-60 mm.

GENEREL  INFORMATION OM CORE 10+

!

DK

CORE10�-�DK-0214

M O N T A G E  O G  V E D L I G E H O L D  A F 

Core 10+ BorDPLADer

Finder du grund til at reklamere over det 
leverede produkt, skal dette ske til din for-
handler inden montage påbegyndes, og senest 
8 dage efter modtagelse.

Monterede bordplader betragtes som væren-
de godkendte. Synlige fejl og mangler vil 
derfor ikke være dækket af produktgarantien.

KONTrOLLér BOrDPLADEN VED MODTAGELSEN

TR AN S PORT OG OPBE VAR ING

Løft og indbæring af 
bordpladen skal altid 
foregå med pladen 
oprejst på langkanten. 
Pladen må aldrig bæres 
liggende.

Bordpladerne bør 
monteres inden 8 dage 
fra modtagelsen. Indtil 
da skal de opbevares i 
transport emballagen. 
Pladerne skal akklima-
tiseres i min. 24 timer 
inden montering. Rum-
met skal være opvarmet 
til 20 grader og have en 
luftfugtighed på ca. 50%.

Et eventuelt udskæ-
ringshul eller en gen-
nemboring må under 
ingen omstændigheder 
benyttes som »hånd-
tag«.

Core er et kompositmateriale fremstillet af ca. 
¼ akrylingredienser i høj kvalitet og ¾ naturlige 
mineraler (alumiumhydroxid) af en anerkendt 
tysk producent.

Den 10 mm kompositplade er kompakt. Denne 
plade kan opbygges til 20-30-40-60 mm.

GENEREL  INFORMATION OM CORE 10+

!

DK

CORE10�-�DK-0214

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER CORE 

TRANSPORT UND AUFBEWAHRUNG

M O N T A G E  U N D  P F L E G E  V O N

CORE-10+-ARBEITSPLATTEN

Beim Anheben und 
Tragen der Arbeitsplatte 
muss die Längsseite der 
Platte stets aufrecht 
sein. Die Platte darf 
niemals liegend getragen 
werden.

Die Arbeitsplatten 
sollten innerhalb von 
8 Tagen nach Erhalt 
montiert werden. Bis 
dahin müssen sie in der 
Transportverpackung 
aufbewahrt werden. 
Die Platten müssen mindestens 24 Stunden vor der Montage akklimatisiert 
werden. Der Raum muss auf 20 Grad beheizt sein und eine Luftfeuchtigkeit 
von ca. 50 % haben.

Core ist ein Verbundwerkstoff, der von einem 
anerkannten deutschen Produzenten aus  
ca. ¼ hochwertigen Acryl-Inhaltsstoffen und 
¾ natürlichen Mineralien (Aluminiumhydroxid) 
hergestellt wird.

Die 10 mm Verbundplatte ist kompakt. Diese 
Platte kann bis zu 20-30-40-60 mm aufgebaut 
werden.

Unter keinen Um-
ständen sollte ein 
Ausschnittloch oder 
ein Bohrloch als »Griff« 
verwendet werden.

CORE10-DE-0620

ÜBERPRÜFEN SIE DIE ARBEITSPLATTE BEI ERHALT

Wenn Sie Grund haben, das gelieferte Pro-
dukt zu reklamieren, muss dies vor Beginn 
der Montage und spätestens 8 Tage nach 
Erhalt bei Ihrem Händler erfolgen.

Montierte Arbeitsplatten gelten als ge-
nehmigt. Daher fallen sichtbare Fehler und 
Mängel nicht unter die Produktgarantie.
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For fastgørelse af bordpladen bores der et 6 
mm hul gennem skabstoppen i for- og bagkant. 
Bordpladen skal fastgøres for minimum hver 600 
mm i længderetningen.

Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved 
hjælp af de forborede skruehuller. Bordpladen 
fastholdes eventuelt med skruetvinger under 
fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for 
at undgå at beskadige overfladen.

Til ilægning/montering af planintegrerede koge-
plader skal der fuges hele vejen rundt om koge-
pladen. Sørg for, at der er fugemasse nok til, at 
fugen kan glittes helt jævnt hele vejen rundt. Fu-
gemassen kan bestilles sammen med kogepladen.

Afslut altid monteringen med rengøring af bord-
pladen. Se retningslinjer for rengøring.

MONTER ING AF  CORE 10+ KOMPAKT BORDPL ADER

Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas 
kontrollere, at de monterede køkkenelemen-
ter er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. 
Forekommer der mindre niveauforskelle, 
kan det være vanskeligt af få en samling til at 
passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt 
stykke finér eller lignende materiale.

Bordpladesættet lægges løst op på køkkenele-
menterne for at kontrollere, om mål og vinkler 
passer. Derefter tages bordpladen af køkkenele-
menterne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt 
da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vink-
ler er produceret ud fra 90 grader, med mindre 
andet er bestilt.

Sørg altid for, at der er min. 3 mm afstand til væg 
i både bagkant og ender til elastisk fuge.

Det er absolut væsentligt for at undgå nedbøjning 
i den monterede plade, at pladen er understøttet 
for min. hver 600 mm.

FØr MONTErINGEN

Det er muligt at foretage samlinger i Core 
bordplader, hvor samlingen mellem de 2 plader 
er næsten usynlig. Denne samling bør foretages 
af en DFI-GEISLER A/S montør.

Inden det er muligt for montøren at udføre disse 
samlinger, så skal følgende være klargjort:
  

• Nødvendige udskæringer i elementer for  
 kogeplader og vask skal være udført.
• Pladerne skal være akklimatiseret i min.
 24 timer.
• Pladerne skal være lagt op på elementerne og 
 udskæringer/mål skal være kontrolleret.

SAMLINGEr I COrE BOrDPLADEr

Core bordplader uden undermonterede lister 
monteres direkte på skabskorpus. Fastgørelsen 
sker i en elastisk silikone.

Punktvis ved alle korpussider og ved sarglister 
fastgøres pladen i silikone på størrelsen af en ært.
For at undgå nedbøjning er det absolut væsent-

ligt, at pladen er understøttet i både for- og bag-
kant og der ikke er udhæng uden understøttelse 
ved forkanter eller ender på mere end 150 mm.

MONTErING AF 10 MM COrE BOrDPLADEr

MONTErING AF COrE BOrDPLADEr TYKKErE END 10 MM

Core bordplader i mere end 10 mm tykkelse produceres med lister monteret under den 
10 mm tykke Core plade. Disse lister er skjult af Core forkanten.
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da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vink-
ler er produceret ud fra 90 grader, med mindre 
andet er bestilt.

Sørg altid for, at der er min. 3 mm afstand til væg 
i både bagkant og ender til elastisk fuge.

Det er absolut væsentligt for at undgå nedbøjning 
i den monterede plade, at pladen er understøttet 
for min. hver 600 mm.

FØr MONTErINGEN

Det er muligt at foretage samlinger i Core 
bordplader, hvor samlingen mellem de 2 plader 
er næsten usynlig. Denne samling bør foretages 
af en DFI-GEISLER A/S montør.

Inden det er muligt for montøren at udføre disse 
samlinger, så skal følgende være klargjort:
  

• Nødvendige udskæringer i elementer for  
 kogeplader og vask skal være udført.
• Pladerne skal være akklimatiseret i min.
 24 timer.
• Pladerne skal være lagt op på elementerne og 
 udskæringer/mål skal være kontrolleret.

SAMLINGEr I COrE BOrDPLADEr

Core bordplader uden undermonterede lister 
monteres direkte på skabskorpus. Fastgørelsen 
sker i en elastisk silikone.

Punktvis ved alle korpussider og ved sarglister 
fastgøres pladen i silikone på størrelsen af en ært.
For at undgå nedbøjning er det absolut væsent-

ligt, at pladen er understøttet i både for- og bag-
kant og der ikke er udhæng uden understøttelse 
ved forkanter eller ender på mere end 150 mm.

MONTErING AF 10 MM COrE BOrDPLADEr

MONTErING AF COrE BOrDPLADEr TYKKErE END 10 MM

Core bordplader i mere end 10 mm tykkelse produceres med lister monteret under den 
10 mm tykke Core plade. Disse lister er skjult af Core forkanten.
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For fastgørelse af bordpladen bores der et 6 
mm hul gennem skabstoppen i for- og bagkant. 
Bordpladen skal fastgøres for minimum hver 600 
mm i længderetningen.

Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved 
hjælp af de forborede skruehuller. Bordpladen 
fastholdes eventuelt med skruetvinger under 
fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for 
at undgå at beskadige overfladen.

Til ilægning/montering af planintegrerede koge-
plader skal der fuges hele vejen rundt om koge-
pladen. Sørg for, at der er fugemasse nok til, at 
fugen kan glittes helt jævnt hele vejen rundt. Fu-
gemassen kan bestilles sammen med kogepladen.

Afslut altid monteringen med rengøring af bord-
pladen. Se retningslinjer for rengøring.

MONTER ING AF  CORE 10+ KOMPAKT BORDPL ADER

Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas 
kontrollere, at de monterede køkkenelemen-
ter er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. 
Forekommer der mindre niveauforskelle, 
kan det være vanskeligt af få en samling til at 
passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt 
stykke finér eller lignende materiale.

Bordpladesættet lægges løst op på køkkenele-
menterne for at kontrollere, om mål og vinkler 
passer. Derefter tages bordpladen af køkkenele-
menterne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt 
da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vink-
ler er produceret ud fra 90 grader, med mindre 
andet er bestilt.

Sørg altid for, at der er min. 3 mm afstand til væg 
i både bagkant og ender til elastisk fuge.

Det er absolut væsentligt for at undgå nedbøjning 
i den monterede plade, at pladen er understøttet 
for min. hver 600 mm.

FØr MONTErINGEN

Det er muligt at foretage samlinger i Core 
bordplader, hvor samlingen mellem de 2 plader 
er næsten usynlig. Denne samling bør foretages 
af en DFI-GEISLER A/S montør.

Inden det er muligt for montøren at udføre disse 
samlinger, så skal følgende være klargjort:
  

• Nødvendige udskæringer i elementer for  
 kogeplader og vask skal være udført.
• Pladerne skal være akklimatiseret i min.
 24 timer.
• Pladerne skal være lagt op på elementerne og 
 udskæringer/mål skal være kontrolleret.

SAMLINGEr I COrE BOrDPLADEr

Core bordplader uden undermonterede lister 
monteres direkte på skabskorpus. Fastgørelsen 
sker i en elastisk silikone.

Punktvis ved alle korpussider og ved sarglister 
fastgøres pladen i silikone på størrelsen af en ært.
For at undgå nedbøjning er det absolut væsent-

ligt, at pladen er understøttet i både for- og bag-
kant og der ikke er udhæng uden understøttelse 
ved forkanter eller ender på mere end 150 mm.

MONTErING AF 10 MM COrE BOrDPLADEr

MONTErING AF COrE BOrDPLADEr TYKKErE END 10 MM

Core bordplader i mere end 10 mm tykkelse produceres med lister monteret under den 
10 mm tykke Core plade. Disse lister er skjult af Core forkanten.
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Disse råd har vi lavet for at besvare dine spørgs-
mål om, hvordan man vedligeholder bordplader 
og vaske af Core. For at bevare den fine glans, 
anbefaler vi dig at følge vore vedligeholdelsesråd 
nøje. Så kommer Core til at beholde sin smukke 
finish i lang tid. 

Vi anbefaler altid, at der bruges Composite 
Cleaner og Composite Sealer til rengøring og 
vedligeholdelse. Disse forhandles af din køkken-
forhandler. Selvstændig vejledning findes med 
produktet.
Core er ikke vedligeholdelsesfrit, men kræver 
kun minimal behandling for at se flot ud.

I den daglige rengøring er det nok at tørre Core 
af med en blød klud og rent vand. De fleste plet-
ter og fedt fjernes med vand og flydende opva-
skemiddel. Hele overfladen bør rengøres nøje af 
og til, for at glansen ikke skal blive ujævn.

Brug et rengøringsmiddel med mild slibeeffekt 
til Core, som har silkemat finish og flydende op-
vaskemiddel for højglansoverflader. Rengør hele 
overfladen med en klud og med bløde cirkelbe-
vægelser. Skyl med vand og tør efter med papir 
eller bløde klude. 

Hvis du ikke bliver tilfreds med glansen eller om 
finishen er blevet ujævn, kan du altid oppolere 
overfladen af Core.

HVIS Du HAr COrE VASK
Trin 1 
Normal rengøring.

Trin 2 
Brug opvaskemiddel eller mild skurecreme og 
en hvid skuresvamp.

Trin 3
Fyld vasken med varmt vand (ikke kogende). 
Tilsæt 1-2 tsk. maskinopvaskemiddel og lad det 
stå i nogle timer eller natten over. Vask med en 
børste, skyl og tør af. 

Ud over det brede sortiment i Core vaske, er 
det muligt at montere stålvaske eller granitvaske 
fra DFI-GEISLERs sortiment.

PLETFJErNELSE
Forsøg med de enkle løsninger først. Hvis der 
fortsat er pletter, brug lidt mild skurecreme på 
en klud og gnid med lette cirkelbevægelser. 

Undgå grove skuresvampe i den daglige rengø-
ring. Stærke slibemidler eller den grønne side 
af skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal kun 
bruges til at fjerne svært vanskelige pletter. 
Efter brug af sådanne stærke midler, bør man 
sørge for, at overfladen, som er behandlet, får 
sin glans tilbage ved at gentage proceduren som 
beskrevet angående rengøring af overfladen.

GrAFITTI, TuSCH OG KuGLEPEN
Vaskes let bort, som forklaret under plet-
fjernelse.

BrANDMÆrKEr 
OG ANDrE VANSKELIGE PLETTEr
Fjernes med skuremiddel og en fin svamp.

KEMIKALIEr
Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mine-
ralsk terpentin, klor, afløbsrens, ovnrens o.l.) 
skal straks skylles af med vand og opvaskemid-
del for at undgå skader på overfladen. Neglelak 
kan fjernes med neglelakfjerner (uden acetone) 
og skylles efterfølgende med rent vand. 

Hvis skaden ikke opdages umiddelbart eller om 
overfladen udsættes for en langvarig påvirkning 
af kemikalier (f.eks. fra en utæt beholder), kan 
det være nødvendig at kontakte din køkkenfor-
handler, der vil tage kontakt til DFI-GEISLERs 
serviceafdeling. 

VÆr FOrSIGTIG MED VArME
Sæt ikke varme gryder, særlig ikke støbejerns-
gryder, direkte på Core bordpladen. En så varm 
gryde kan skade de fleste overflader! Brug et 
eller andet varmeunderlag.

Tænd for det kolde vand, når der hældes ko-
gende væsker i Core vaske, det forhindrer, at 
overfladen skades. 

uNDGÅ rIDSEr
Skær ikke med en skarp kniv direkte på Core 
bordpladen. Det kan skade overfladen. Brug i 
stedet et skærebræt. Som alle materialer kan 
Core få ridser. Ridser, støv, kalkaflejringer fra 
aftørring og almindelig slidtage synes tydeligere 
på mørke farver end på de lyse.

MEKANISK SKADE
Hvis en Core bordplade skades ved at f.eks. et 
tungt og spidst objekt falder ned og laver en 
sprække eller ødelægger et hjørne af pladen, 
kan dette repareres, så det næsten ikke kan ses. 
Core er unikt med at kunne repareres, oppole-
res og få sin nye finish tilbage! 
Skulle du være uheldig, så kontakt din køkken-
forhandler, der vil foranledige, at DFI-GEISLER 
udfører reparationen.  

OPPOLErING
For en bad- eller køkkenindretning i Core, som 
har været i brug i 5 til 10 år, kan det være på 
tide med en professionel oppolering af over-
fladerne. Så får Core sin oprindelige nye finish 
tilbage. Skulle du ønske dette, så kontakt din 
køkkenforhandler, der vil foranledige, at DFI-
GEISLER udfører oppoleringen.  

VEDL IGEHOLDEL SE  AF  CORE+ BORDPL ADER / VASKE FR A DF I - GE I S LERALLGEMEINE INFORMATIONEN ÜBER CORE 

Überprüfen Sie vor der Montage mithilfe einer 
Wasserwaage, dass die eingebauten Küchenele-
mente waagerecht und im Winkel zueinander 
angeordnet sind. Falls geringfügige Niveauun-
terschiede auftreten, kann es schwierig sein, 
die Teile einzupassen. Dies kann durch ein 
geeignetes dünnes Stück Furnier oder ähnliches 
Material behoben werden.

Es ist möglich, Core-Arbeitsplatten so zu verbin-
den, dass die Fuge zwischen den beiden Platten 
fast unsichtbar ist. Diese Verbindung sollte von 
einem Monteur von DFI-GEISLER A/S durchge-
führt werden.

Bevor diese Verbindungen durch den Monteur 
durchgeführt werden können, muss Folgendes 
vorbereitet werden:

Core-Arbeitsplatten ohne untermontierte Lei-
sten werden direkt auf den Korpus des Schranks 
montiert. Die Befestigung erfolgt mit elastischem 
Silikon.

Zur Befestigung der Arbeitsplatte wird an der 
Vorder- und Rückseite ein 6 mm Loch durch die 
Schrankoberseite gebohrt. Die Arbeitsplatte 
muss in Längsrichtung mindestens alle 600 mm 
befestigt werden.

VOR DER MONTAGE

Das Arbeitsplatten-Set wird lose auf die Kü-
chenelemente gelegt, um zu prüfen, ob Maße 
und Winkel passen. Dann wird die Arbeitsplatte 
wieder von den Küchenelementen genommen. 
Falls die Arbeitsplatte nicht passt, wenden Sie 
sich sofort an Ihren Händler. Hinweis: Sofern 
nicht anders bestellt, werden alle Winkel mit 90 
Grad gefertigt.

•  Notwendige Ausschnitte in Elementen für 
Kochplatten und Spülen müssen ausgeführt sein.

•  Die Platten müssen mindestens 24 Stunden 
akklimatisiert werden.

•  Die Platten müssen auf die Elemente gelegt 
und die Ausschnitte/Maße müssen überprüft 
werden.

Die Platte wird punktuell an allen Korpusseiten 
und Zargenleisten mit erbsengroßen Silikonstük-
ken befestigt. Um ein Verbiegen zu vermeiden, 
ist es unbedingt erforderlich, dass die Platte 

Befestigen Sie die Arbeitsplatte mithilfe der 
vorgebohrten Schraubenlöcher an den Küchen-
elementen. Die Arbeitsplatte kann während der 
Befestigung ggf. durch Schraubzwingen an Ort 
und Stelle gehalten werden. Denken Sie jedoch 
an Schutzblöcke, um eine Beschädigung der 
Oberfläche zu vermeiden.

Stellen Sie immer sicher, dass sowohl an der 
Hinterkante als auch an den Enden zur elasti-
schen Fuge mindestens 3 mm Abstand vorhan-
den sind.

Damit sich die montierte Platte nicht verbiegt, 
ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die 
Platte alle 600 mm unterstützt wird.

sowohl an der Vorder- als auch an der Hinter-
kante abgestützt wird und es keinen Überhang 
von mehr als 150 mm ohne Abstützung an den 
Vorderkanten oder den Enden gibt.

Beim Einfügen/bei der Montage von flachin-
tegrierten Kochplatten muss die Kochplatte 
rundum verfugt werden. Stellen Sie sicher, dass 
genügend Fugenmasse vorhanden ist, damit die 
Fuge rundherum gleichmäßig geglättet werden 
kann. Die Fugenmasse kann zusammen mit dem 
Kochfeld bestellt werden.

Beenden Sie die Montage immer durch das 
Reinigen der Arbeitsplatte. Siehe die Reinigungs-
richtlinien.

VERBINDUNGEN VON CORE-ARBEITSPLATTEN

MONTAGE VON 10 MM CORE-ARBEITSPLATTEN

MONTAGE VON CORE-ARBEITSPLATTEN MIT DICKEN ÜBER 10 MM
Core-Arbeitsplatten mit einer Dicke von mehr als 10 mm werden mit Leisten hergestellt, die unter der 10 mm dicken Core-Platte angebracht werden. 
Diese Leisten werden von der Vorderkante der Core-Platte verdeckt.
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For fastgørelse af bordpladen bores der et 6 
mm hul gennem skabstoppen i for- og bagkant. 
Bordpladen skal fastgøres for minimum hver 600 
mm i længderetningen.

Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved 
hjælp af de forborede skruehuller. Bordpladen 
fastholdes eventuelt med skruetvinger under 
fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for 
at undgå at beskadige overfladen.

Til ilægning/montering af planintegrerede koge-
plader skal der fuges hele vejen rundt om koge-
pladen. Sørg for, at der er fugemasse nok til, at 
fugen kan glittes helt jævnt hele vejen rundt. Fu-
gemassen kan bestilles sammen med kogepladen.

Afslut altid monteringen med rengøring af bord-
pladen. Se retningslinjer for rengøring.

MONTER ING AF  CORE 10+ KOMPAKT BORDPL ADER

Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas 
kontrollere, at de monterede køkkenelemen-
ter er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. 
Forekommer der mindre niveauforskelle, 
kan det være vanskeligt af få en samling til at 
passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt 
stykke finér eller lignende materiale.

Bordpladesættet lægges løst op på køkkenele-
menterne for at kontrollere, om mål og vinkler 
passer. Derefter tages bordpladen af køkkenele-
menterne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt 
da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vink-
ler er produceret ud fra 90 grader, med mindre 
andet er bestilt.

Sørg altid for, at der er min. 3 mm afstand til væg 
i både bagkant og ender til elastisk fuge.

Det er absolut væsentligt for at undgå nedbøjning 
i den monterede plade, at pladen er understøttet 
for min. hver 600 mm.

FØr MONTErINGEN

Det er muligt at foretage samlinger i Core 
bordplader, hvor samlingen mellem de 2 plader 
er næsten usynlig. Denne samling bør foretages 
af en DFI-GEISLER A/S montør.

Inden det er muligt for montøren at udføre disse 
samlinger, så skal følgende være klargjort:
  

• Nødvendige udskæringer i elementer for  
 kogeplader og vask skal være udført.
• Pladerne skal være akklimatiseret i min.
 24 timer.
• Pladerne skal være lagt op på elementerne og 
 udskæringer/mål skal være kontrolleret.

SAMLINGEr I COrE BOrDPLADEr

Core bordplader uden undermonterede lister 
monteres direkte på skabskorpus. Fastgørelsen 
sker i en elastisk silikone.

Punktvis ved alle korpussider og ved sarglister 
fastgøres pladen i silikone på størrelsen af en ært.
For at undgå nedbøjning er det absolut væsent-

ligt, at pladen er understøttet i både for- og bag-
kant og der ikke er udhæng uden understøttelse 
ved forkanter eller ender på mere end 150 mm.

MONTErING AF 10 MM COrE BOrDPLADEr

MONTErING AF COrE BOrDPLADEr TYKKErE END 10 MM

Core bordplader i mere end 10 mm tykkelse produceres med lister monteret under den 
10 mm tykke Core plade. Disse lister er skjult af Core forkanten.
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For fastgørelse af bordpladen bores der et 6 
mm hul gennem skabstoppen i for- og bagkant. 
Bordpladen skal fastgøres for minimum hver 600 
mm i længderetningen.

Bordpladen fastgøres til køkkenelementerne ved 
hjælp af de forborede skruehuller. Bordpladen 
fastholdes eventuelt med skruetvinger under 
fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for 
at undgå at beskadige overfladen.

Til ilægning/montering af planintegrerede koge-
plader skal der fuges hele vejen rundt om koge-
pladen. Sørg for, at der er fugemasse nok til, at 
fugen kan glittes helt jævnt hele vejen rundt. Fu-
gemassen kan bestilles sammen med kogepladen.

Afslut altid monteringen med rengøring af bord-
pladen. Se retningslinjer for rengøring.

MONTER ING AF  CORE 10+ KOMPAKT BORDPL ADER

Før monteringen skal du ved hjælp af vaterpas 
kontrollere, at de monterede køkkenelemen-
ter er opstillet vandret og i vinkel på hinanden. 
Forekommer der mindre niveauforskelle, 
kan det være vanskeligt af få en samling til at 
passe. Dette kan afhjælpes af et passende tyndt 
stykke finér eller lignende materiale.

Bordpladesættet lægges løst op på køkkenele-
menterne for at kontrollere, om mål og vinkler 
passer. Derefter tages bordpladen af køkkenele-
menterne igen. Passer bordpladen ikke, kontakt 
da omgående din forhandler. Bemærk: Alle vink-
ler er produceret ud fra 90 grader, med mindre 
andet er bestilt.

Sørg altid for, at der er min. 3 mm afstand til væg 
i både bagkant og ender til elastisk fuge.

Det er absolut væsentligt for at undgå nedbøjning 
i den monterede plade, at pladen er understøttet 
for min. hver 600 mm.

FØr MONTErINGEN

Det er muligt at foretage samlinger i Core 
bordplader, hvor samlingen mellem de 2 plader 
er næsten usynlig. Denne samling bør foretages 
af en DFI-GEISLER A/S montør.

Inden det er muligt for montøren at udføre disse 
samlinger, så skal følgende være klargjort:
  

• Nødvendige udskæringer i elementer for  
 kogeplader og vask skal være udført.
• Pladerne skal være akklimatiseret i min.
 24 timer.
• Pladerne skal være lagt op på elementerne og 
 udskæringer/mål skal være kontrolleret.

SAMLINGEr I COrE BOrDPLADEr

Core bordplader uden undermonterede lister 
monteres direkte på skabskorpus. Fastgørelsen 
sker i en elastisk silikone.

Punktvis ved alle korpussider og ved sarglister 
fastgøres pladen i silikone på størrelsen af en ært.
For at undgå nedbøjning er det absolut væsent-

ligt, at pladen er understøttet i både for- og bag-
kant og der ikke er udhæng uden understøttelse 
ved forkanter eller ender på mere end 150 mm.
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Disse råd har vi lavet for at besvare dine spørgs-
mål om, hvordan man vedligeholder bordplader 
og vaske af Core. For at bevare den fine glans, 
anbefaler vi dig at følge vore vedligeholdelsesråd 
nøje. Så kommer Core til at beholde sin smukke 
finish i lang tid. 

Vi anbefaler altid, at der bruges Composite 
Cleaner og Composite Sealer til rengøring og 
vedligeholdelse. Disse forhandles af din køkken-
forhandler. Selvstændig vejledning findes med 
produktet.
Core er ikke vedligeholdelsesfrit, men kræver 
kun minimal behandling for at se flot ud.

I den daglige rengøring er det nok at tørre Core 
af med en blød klud og rent vand. De fleste plet-
ter og fedt fjernes med vand og flydende opva-
skemiddel. Hele overfladen bør rengøres nøje af 
og til, for at glansen ikke skal blive ujævn.

Brug et rengøringsmiddel med mild slibeeffekt 
til Core, som har silkemat finish og flydende op-
vaskemiddel for højglansoverflader. Rengør hele 
overfladen med en klud og med bløde cirkelbe-
vægelser. Skyl med vand og tør efter med papir 
eller bløde klude. 

Hvis du ikke bliver tilfreds med glansen eller om 
finishen er blevet ujævn, kan du altid oppolere 
overfladen af Core.

HVIS Du HAr COrE VASK
Trin 1 
Normal rengøring.

Trin 2 
Brug opvaskemiddel eller mild skurecreme og 
en hvid skuresvamp.

Trin 3
Fyld vasken med varmt vand (ikke kogende). 
Tilsæt 1-2 tsk. maskinopvaskemiddel og lad det 
stå i nogle timer eller natten over. Vask med en 
børste, skyl og tør af. 

Ud over det brede sortiment i Core vaske, er 
det muligt at montere stålvaske eller granitvaske 
fra DFI-GEISLERs sortiment.

PLETFJErNELSE
Forsøg med de enkle løsninger først. Hvis der 
fortsat er pletter, brug lidt mild skurecreme på 
en klud og gnid med lette cirkelbevægelser. 

Undgå grove skuresvampe i den daglige rengø-
ring. Stærke slibemidler eller den grønne side 
af skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal kun 
bruges til at fjerne svært vanskelige pletter. 
Efter brug af sådanne stærke midler, bør man 
sørge for, at overfladen, som er behandlet, får 
sin glans tilbage ved at gentage proceduren som 
beskrevet angående rengøring af overfladen.

GrAFITTI, TuSCH OG KuGLEPEN
Vaskes let bort, som forklaret under plet-
fjernelse.

BrANDMÆrKEr 
OG ANDrE VANSKELIGE PLETTEr
Fjernes med skuremiddel og en fin svamp.

KEMIKALIEr
Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mine-
ralsk terpentin, klor, afløbsrens, ovnrens o.l.) 
skal straks skylles af med vand og opvaskemid-
del for at undgå skader på overfladen. Neglelak 
kan fjernes med neglelakfjerner (uden acetone) 
og skylles efterfølgende med rent vand. 

Hvis skaden ikke opdages umiddelbart eller om 
overfladen udsættes for en langvarig påvirkning 
af kemikalier (f.eks. fra en utæt beholder), kan 
det være nødvendig at kontakte din køkkenfor-
handler, der vil tage kontakt til DFI-GEISLERs 
serviceafdeling. 

VÆr FOrSIGTIG MED VArME
Sæt ikke varme gryder, særlig ikke støbejerns-
gryder, direkte på Core bordpladen. En så varm 
gryde kan skade de fleste overflader! Brug et 
eller andet varmeunderlag.

Tænd for det kolde vand, når der hældes ko-
gende væsker i Core vaske, det forhindrer, at 
overfladen skades. 

uNDGÅ rIDSEr
Skær ikke med en skarp kniv direkte på Core 
bordpladen. Det kan skade overfladen. Brug i 
stedet et skærebræt. Som alle materialer kan 
Core få ridser. Ridser, støv, kalkaflejringer fra 
aftørring og almindelig slidtage synes tydeligere 
på mørke farver end på de lyse.

MEKANISK SKADE
Hvis en Core bordplade skades ved at f.eks. et 
tungt og spidst objekt falder ned og laver en 
sprække eller ødelægger et hjørne af pladen, 
kan dette repareres, så det næsten ikke kan ses. 
Core er unikt med at kunne repareres, oppole-
res og få sin nye finish tilbage! 
Skulle du være uheldig, så kontakt din køkken-
forhandler, der vil foranledige, at DFI-GEISLER 
udfører reparationen.  

OPPOLErING
For en bad- eller køkkenindretning i Core, som 
har været i brug i 5 til 10 år, kan det være på 
tide med en professionel oppolering af over-
fladerne. Så får Core sin oprindelige nye finish 
tilbage. Skulle du ønske dette, så kontakt din 
køkkenforhandler, der vil foranledige, at DFI-
GEISLER udfører oppoleringen.  

VEDL IGEHOLDEL SE  AF  CORE+ BORDPL ADER / VASKE FR A DF I - GE I S LER

Wir haben diese Tipps zusammengestellt, um 
Ihre Fragen zur Pflege von Core-Arbeitsplatten 
und -Spülbecken zu beantworten. Um den schö-
nen Glanz zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, 
unsere Pflegehinweise sorgfältig zu befolgen. 
Dann behält die Core-Arbeitsplatte für lange 
Zeit ihr schönes Finish.

Wir empfehlen, zur Reinigung und Pflege stets 
den Surface Cleaner zu verwenden. Dieser wird 
von Ihrem Küchenverkäufer vertrieben. Dem 
Produkt liegt eine eigene Anleitung bei.
Core-Arbeitsplatten sind nicht pflegefrei, 
benötigen jedoch nur minimale Pflege, um gut 
auszusehen.

Bei der täglichen Reinigung genügt es, die Core-
Arbeitsplatte mit einem weichen Tuch und sau-
berem Wasser abzuwischen. Die meisten Flek-
ken und Fett können mit Wasser und Spülmittel 
entfernt werden. Die gesamte Oberfläche sollte 
gelegentlich gründlich gereinigt werden, um zu 
verhindern, dass der Glanz ungleichmäßig wird.

Verwenden Sie für Core-Platten, die ein seiden-
mattes Finish haben, ein mildes Schleifmittel und 
ein Spülmittel für Hochglanzoberflächen. Reini-
gen Sie die gesamte Oberfläche mit einem Tuch 
und mit sanften kreisenden Bewegungen. Mit 
Wasser abspülen und mit Papier oder weichen 
Tüchern abwischen.

Wenn Sie mit dem Glanz nicht zufrieden sind, 
oder wenn das Finish ungleichmäßig geworden 
ist, können Sie die Oberfläche von Core immer 
polieren.

WENN SIE EIN  
CORE-SPÜLBECKEN HABEN
Schritt 1
Normale Reinigung.

Schritt 2
Verwenden Sie ein Spülmittel oder eine milde 
Scheuercreme und einen weißen Scheuer-
schwamm.

Schritt 3
Füllen Sie das Spülbecken mit warmem Wasser 
(nicht kochend). Geben Sie 1-2 Teelöffel Ge-
schirrspülmaschinenmittel dazu und lassen Sie 
es einige Stunden oder über Nacht einwirken. 
Mit einer Bürste waschen, abspülen und abwi-
schen.

Neben dem breiten Sortiment von Core-Spül-
becken können Stahl- oder Granitspülbecken 
aus dem DFI-GEISLER-Sortiment eingebaut 
werden.

FLECKENTFERNUNG
Probieren Sie zuerst die einfachen Lösungen 
aus. Wenn Flecken zurückbleiben, tragen Sie 
etwas milde Scheuercreme auf ein Tuch auf und 
reiben Sie es mit sanften kreisenden Bewegun-
gen.

Vermeiden Sie bei der täglichen Reinigung grobe 
Scheuerschwämme. Starke Scheuermittel oder 
die grüne Seite des Scheuerschwamms (wie 
Scotch-Brite™) sollten nur verwendet werden, 
um sehr schwierige Flecken zu entfernen.
Nach der Verwendung solcher starker Mittel 
sollte darauf geachtet werden, die glänzende 
Oberfläche wiederherzustellen, indem das für 
die Reinigung der Oberfläche beschriebene 
Verfahren wiederholt wird.

GRAFITTI, TINTE UND KU-
GELSCHREIBER 
Lassen sich, wie unter der Fleckentfernung 
beschrieben, leicht abwaschen.

BRANDFLECKEN UND ANDERE 
SCHWIERIGEN FLECKEN
Mit Schleifmittel und einem feinen Schwamm 
entfernen.

CHEMIKALIEN
Starke Chemikalien (wie Aceton, mineralisches 
Terpentin, Chlor, Abflussreiniger, Ofenreiniger 
usw.) sollten sofort mit Wasser und Spülmit-
tel abgewaschen werden, um Schäden an der 
Oberfläche zu vermeiden. Nagellack kann mit 
Nagellackentferner (ohne Aceton) entfernt 
und anschließend mit klarem Wasser abgespült 
werden.

Wenn der Schaden nicht sofort erkannt wird, 
oder wenn die Oberfläche über einen länge-
ren Zeitraum Chemikalien ausgesetzt ist (z. 
B. aus einem undichten Behälter), müssen Sie 
sich möglicherweise an Ihren Küchenverkäufer 
wenden, der die DFI-GEISLER-Serviceabteilung 
kontaktieren wird.

MIT HITZE VORSICHTIG SEIN
Stellen Sie keine heißen Töpfe, insbesondere 
keine Gusseisentöpfe, direkt auf die Core-
Arbeitsplatte. Ein heißer Topf kann die meisten 
Oberflächen beschädigen! Verwenden Sie 
Untersetzer.

Lassen Sie das kalte Wasser laufen, wenn Sie 
kochende Flüssigkeiten in die Core-Spülbecken 
gießen, um Beschädigungen der Oberfläche zu 
vermeiden.

KRATZER VERMEIDEN
Schneiden Sie niemals mit einem scharfen 
Messer direkt auf der Core-Arbeitsplatte. Dies 
kann die Oberfläche beschädigen. Verwenden 
Sie stattdessen ein Schneidbrett. Wie alle Mate-
rialien kann Core Kratzer bekommen. Kratzer, 
Staub und Kalkablagerungen durch Abwischen 
und normale Abnutzung sind bei dunklen Farben 
deutlicher zu sehen als bei hellen.

MECHANISCHE SCHÄDEN
Wenn eine Core-Arbeitsplatte beschädigt wird, 
indem z. B. ein schwerer und spitzer Gegen-
stand herabfällt und einen Riss erzeugt oder 
eine Ecke der Platte zerstört, kann dies so re-
pariert werden, dass es kaum noch zu sehen ist. 
Core ist einzigartig, da es repariert und poliert 
werden kann und sein altes Finish zurückerhält!
Wenn Sie keinen Erfolg damit haben, wenden 
Sie sich an Ihren Küchenverkäufer, der ver-
anlasst, dass die Reparatur von DFI-GEISLER 
durchgeführt wird.

POLIEREN
Bei einer Core-Bad- oder Kücheneinrichtung, 
die seit 5 bis 10 Jahren im Einsatz ist, kann die 
Zeit für ein professionelles Polieren der Ober-
flächen gekommen sein. Dadurch erhält Core 
sein ursprüngliches neues Finish zurück. Wenn 
Sie dies wünschen, wenden Sie sich an Ihren Kü-
chenverkäufer, der veranlasst, dass das Polieren 
von DFI-GEISLER durchgeführt wird.

PFLEGE VON CORE+-ARBEITSPLATTEN/SPÜLBECKEN VON DFI-GEISLER



A T T E N T I O N
Scan code to watch

mounting video
Or visit:

www.montering.bordbehandling.dk

Available in multible languages

PFLEGE SONSTIGER SPÜLBECKEN 

GARANTIE

Anweisungen zur Pflege von Core-Spülbecken 
finden Sie im Abschnitt auf der vorherigen Seite.

STAHLSPÜLBECKEN
Mit einem ausgewrungenen Tuch abwischen. Da 
das Spülbecken roh und unbehandelt ist, ver-
färbt es sich, sofern es nicht mit Schleifpulver 
oder Spezialprodukten aus dem Lebensmittel-
handel gereinigt wird. Vermeiden Sie Stahlwolle, 
da diese kleine Partikel hinterlassen kann, die 
sich zu Rostflecken entwickeln können.

Lassen Sie auch keine gusseisernen Töpfe und 
Pfannen im Spülbecken zurück, da diese Rost 
hinterlassen können. Wenn kleine Kratzer oder 
Rostflecken durch das oben Genannte verur-
sacht werden, kann ein rohes und unbehan-
deltes Stahlspülbecken mit Längsbewegungen 
mit Schleifpapier mit min. Korn 220 geputzt 
werden, da ein rostfreies Stahlspülbecken nicht 
rosten kann. Bei den Spülbecken, die mit einer 
kleinen Spülkammer geliefert werden, ist der 
Stahl des kleinen Beckens in der Regel matter.

Diese Arbeitsplatte wurde nach Ihren Wün-
schen und den angegebenen Maßen hergestellt. 
Während der Herstellung wurde die Arbeits-
platte einer Qualitätskontrolle unterzogen, 
um sicherzustellen, dass unsere Qualitätsziele 
eingehalten werden.

QUARZSPÜLBECKEN
Die tägliche Pflege ist einfach. Verwenden Sie 
einen normalen Scheuerschwamm mit etwas 
Spülmittel, wenn das Spülbecken verschmutzt 
ist. Bei starken Kalkablagerungen kann man hei-
ßen Essig (7 %) für ein paar Minuten im Becken 
lassen.
Mit Wasser nachspülen. Es gibt auch spezielle 
Produkte für die Reinigung von Quarzspül-
becken, die beim Lieferanten des Spülbeckens 
erhältlich sind.

Allgemein: Es wird empfohlen, das Spülbecken 
nach Gebrauch mit einem weichen Tuch oder 
Handtuch abzuwischen, um die Gefahr von Ab-
lagerungen oder dergleichen zu verringern.

Eventuelle Schäden oder Kratzer, die nach der 
Montage festgestellt werden, sind auf Montage-
schäden zurückzuführen, die nicht von unserer 
Produktgarantie abgedeckt sind. Das Reklama-
tionsrecht richtet sich nach dem Verbraucher-
schutzgesetz und umfasst alles, was mit der 

Herstellung der Arbeitsplatte zusammenhängt. 
Die Garantie für geklebte Spülbecken beträgt 
5 Jahre.

Weitere Informationen unter  
www.dfi-geisler.com

Scannen Sie den  
Code, um das Montage-

video anzusehen
Oder besuchen Sie:

www.montering.bordbehandling.dk

In mehreren Sprachen verfügbar
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