Huskeliste ved kjøp av Stala Seven benkeplate
Planleggingsprogram og bestillingsblanketter: www.stala.com
1. Benkeplaten: Mål opp benkeplaten.

2. Dybde
600/610/620 mm

Om du renoverer et gammelt kjøkken, mål opp den
gamle benkeplaten. Om du planlegger et nytt kjøkken,
beregn plassen for vannuttak og den totale lengden på
benkeplaten. 1. Lengde: ______ mm
2. Dybde:

3. Tykkelse 30/40 mm

______ mm

1. Lengde 800-3000 mm
(5 mm intervaller)

3. Tykkelse: ______ mm

Kantens form
på benkeplaten

Overflaten på
benkeplaten
Rett profil

Slett

Opphøyd profil

Deko-mønster

2. Utvalg av vasker:
Ved valg av vask må du beregne bredden på underskapet i kjøkkenet samt plassering av vannuttak og avløp.

A

F

C

S

T

L

E

O=høyre
V=venstre

Hull for tappekrane og såpedispenser (Ø 35 mm).
På tegningene til vaskene over, er hull for tappekrane merket
med rød sirkel O. Hullet i fremre kant av vasken er beregnet
til rattet for oppløftventil. Hullet for såpedispenser gjøres på
samme plasser som hullet for tappekrane (hvis hullet ikke
passer, eller du må ha større hull enn Ø35 mm anbefaler vi at
en håndverker lager hullet på den plassen som passer best).

Plassering av vasken i benkeplaten
Vaskens plass i benkeplaten bestemmes med
hjelp av et metermål. Mål opp fra kanten av
benkeplaten til det punktet der kummen i
vasken begynner, enten fra høyre eller venstre
kant.
Mål: _____ mm fra høyre/venstre kant
med 5 mm intervaller.
OBS:
Veggpanel og bakkantlist se side 8.

Ventilsett

Minimum 40 mm

Minimum 50 mm

O
Mål avstanden i vaskene A, C, T, L og E
fra høye eller venstre kant av benkeplaten, min. 40mm. T-modellen min. 50mm.

Mål avstanden i vaskene S og F fram til
kanten på den lille vasken. F-modellen
min. 40 mm, S-modellen min. 50 mm.

Tilbehør og beregning av hull til komfyr
Planlegg til slutt det tilbehøret som passer til din vask.
Stala Seven benkeplate kan også leveres med hull til komfyr.

Standard ventilsett
4

Oppløftventil med ratt

