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INNOVASJON & 
STOLTE TRADISJONER
Siden vi etablerte oss i 1984, har vårt arbeid vært 
preget av lidenskap og entusiasme. Vi er godt forankret i 
gamle håndverkstradisjoner, og våre ansatte legger sin ære 
i å skreddersy benkeplater av ypperste kvalitet. Samtidig 
har vi gjennom investeringer i moderne maskiner fulgt den 
teknologiske utviklingen.

...gjør oss i stand til å tilfredsstille 
endringene i våre kunders behov.

Solid faglig fundament, 
lang erfaring og moderne 

maskinpark...

Vår virksomhet er basert på godt håndverk og stolte tradisjoner.
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NATURLIG & 
ORGANISK
I dette langstrakte landet har vi alltid søkt ut mot skogen for 
å finne ro og fred, eller fordi det har vært vår arbeidsplass. 
Vi har lett etter svar fra furukronas sus, og benyttet oss av 
det naturen byr på av ressurser.

Naturen har en beroligende effekt på oss, vi har tatt den 
med inn i stua og inn på kjøkkenet. Gode benkeplater i tre 
er noe som vokser med deg, som puster og lever. 
Tidløst, varmt og vakkert.

Skogen er tidløs, varm og vakker.
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...og strekker oss til det ytterste for 
å levere et perfekt produkt.

Vi er stolte over å kunne 
være en god partner for 

kundene våre...

EKSPERTISE & 
LIDENSKAP
Vår ekspertise kommer deg alltid til gode. Fra vi mottar 
og kvalitetsikrer ordren, gjennom produksjon og til du har 
fått din skreddersydde leveranse, har vi ett mål for øyet: 
en fornøyd kunde. Service og god tilgjengelighet er en 
selvfølge. Vi er stolte over å kunne være en god partner for 
kundene våre, og strekker oss til det ytterste for å levere et 
perfekt produkt.

Vår ekspertise kommer deg alltid til gode.
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VI VELGER 
ALLTID HELTRE
Benkeplaten vi leverer til deg skal leve lenge. Corinor sine 
heltreplater, som er utgangspunktet for din skreddersydde 
benkeplate, er laget av førsteklasses trevirke.

Hvor mye av treets historie du ønsker å fomidle er opp til 
deg. Vi leverer plater med delikate og rene overflater, uten 
kvist eller andre synlige forstyrrelser. Dersom du ønsker et 
røffere og mer rustikt uttrykk leverer vi platene med kvist, 
sprekk og andre naturlige detaljer – selvfølgelig tettet for en 
glatt ferdiggjøring.

Heltre er et bestandig og delikat materiale.
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Spennende fargemuligheter, minimalt 
med vedlikehold & god beskyttelse

Eik 
3142 Fjell

Eik 
3118 Hellegrå

Eik 
3169 Svart

Eik 
3074 Grafitt

VÅRE TRESORTER

Hos oss finner du benkeplaten som passer til ditt kjøkken.
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Heltre er et levende og naturtro materiale. Vi fører et bredt utvalg tresorter – alt fra 
det tradisjonsrike til det mer moderne, fra det lyse til det mørke. Som et alternativ til heltre 
leverer vi bambus – et materiale som både er varig og vakkert. Platene våre er i hovedsak 

bygget opp i parkettmønster, men flere tresorter kan også leveres i helstav. Mulighetene er 
mange, og vi føler oss trygge på at du hos oss finner den tresorten som passer deg 

og dine preferanser og behov.

Eik 
3130 Skifer

Eik 
3111 Hvit

Eik 
3062 Naturell

Eik 
3168 Antikk

Eik 
3161 Ibenholt

Eik 
3129 Kongle
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Hos oss finner du den tresorten som 
passer deg og dine behov.

Ask brunkjerne 
3111 Hvit

Europeisk valnøtt 
3062 Naturell

Furu med kvist 
3062 Naturell

Europeisk kirsebær 
3062 Naturell

Bambus 
3062 Naturell

Ask brunkjerne 
3062 Naturell

Amerikansk valnøtt 
3062 Naturell

Ask 
3062 Naturell

Lønn 
3062 Naturell

Ask brunkjerne 
3130 Skifer

Vi fører et bredt utvalg tresorter.

Lønn 
3111 Hvit

Ask 
3111 Hvit

Bjørk 
3040 Hvit

Bambus 
3111 Hvit

Ask 
3130 Skifer

Sort eik 
3590 Dekkende sort

Eik rustikk 
3062 Naturell

Sort eik 
5290 Pitch-black

Bøk lettdampet 
3062 Naturell

Amerikansk valnøtt 
3062 Rustikk
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VÅRE PROFILER

Nr. 2: Faset

Nr. 6: Rund

Nr. 10: Skråprofil

Nr. 3: Dobbel faset

Nr. 7: Avrundet

Nr. 11: Klassisk

Nr. 4: Victoria

Nr. 8: Dobbel avrundet

Nr. 12: Venezia

Nr. 5: Dobbel Victoria

Nr. 9: Avrundet med fals

Nr. 13: Rett kant

Nr. 14: Svevekant

Hvilket uttrykk ønsker du at din benkeplate skal ha? Alle platene våre har rett forkant som 
standard profil, men vi kan gjøre en rekke ulike forkantprofiler i ferdiggjøringen. Under finner 

du en oversikt over våre profiler. Spesialprofiler kan utføres etter avtale. 

Gjæring Fingerskjøt

Når platene skal sammenføyes kan det enten ferdigstilles med gjæring eller fingerkjøt. 
Under finner du en oversikt over våre vanger og sammenføyninger. Du kan velge mellom 

plater med limte staver eller plater med hele staver.

Stavlimt Helstav

VANGER

SAMMENFØYNINGER

VANGER OG SAMMENFØYNINGER

1 lm

X

1 lm

X
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Janka hardhetstest er en anerkjent internasjonal test som måler hardhetsgraden til ulike 
tresorter. Testen sier noe om trematerialets motstandsdyktighet til skader og slitasje. Testen 
er utviklet av den amerikanske forskeren Gabriel Janka (1864–1932). 

JANKA HARDHETSTESTVÅRE TREPLATER

Godt håndverk muligjør produkter som varer.

OVERFLATE & VEDLIKEHOLD

TRESORT JANKA

Bjørk 490

Europeisk kirsebær 510

Eik 690

Europeisk valnøtt 720

Amerikansk valnøtt 730

Ask 760

Bambus 870

Corinor sine plater leveres i 30 og 40 mm tykkelser, men kan også leveres med pålimt 
nedkant inntil 80 mm. Maks lengde på platene er 5 meter (6 meter kan bestilles). Platene er 
bygget opp i parkettmønster med en stavbredde på 42 mm*, noe som gir liv i platen. Corinor 
tilbyr også noen tresorter i helstav, men dette må avtales spesielt. Vi gjør oppmerksom på at 
fargene vist i brosjyre og i butikk vil kunne avvike noe fra det endelige produktet.

Det levende trematerialet trenger å bli 
mettet av olje, både for å få det motstands-
dyktig og for å få en delikat glød og et 
eksklusivt uttrykk. Vår hardvoksolje gir 
mange flotte fargemuligheter. Vi legger på 
første strøket manuelt, mens toppstrøket 
legges på maskinelt – for kvalitetens skyld.  

En kvalitetsmessig god plate og anerkjent 
olje, vil gjøre at du får glede av benkeplaten 
lenge. Med hardvoksolje slipper du «billigere»
unna vedlikeholdet, sammenliknet med andre 
oljetyper. Hardvoksolje sørger for at treets 
celler forsegles og at overflaten blir meget 
slitesterk, vannavvisende og enkel å vedlike-
holde. Du får selvfølgelig med en vedlike-
holdspakke når du kjøper treplate fra oss.

En benkeplate av god 
kvalitet, som blir godt ved-

likeholdt, varer evig.

*Stavbredde Eik Rustikk 79 mm
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DETALJER SOM 
UTGJØR FORSKJELLEN

UNDERLIMT KUM STÅLSTENGER

TRÅDLØS LADESTASJON (PSD)SKJÆREFJØL

BACKFLIP

Skann QR-koden for å lese 
mer om våre løsninger!
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“Jeg benytter meg konsekvent av skjærefjøler 
i tre, da de er mer stabile å jobbe med, enkle å 
holde rene og holder kniven skarp lenger enn 

ved bruk av andre materialer”

”

Daniel Rinden, 
Kokk hos Fjorn, Kapp

HVORFOR VELGE HELTRE?

Det finnes mange grunner 
til å velge heltre. Det er 
et levende og naturtro 
materiale som er bestandig, 
flott og tidløst. Vi leverer et 
bredt utvalg tresorter 
og har en spennende farge-
palett som gjør sannsynlig- 
heten stor for at du finner 
benkeplaten som passer til 
ditt kjøkken. Vår overflate-
behandling sørger for at du 
får en benkeplate som vil 
leve lenge. 

Vi vet at det kan være både 
forvirrende og overveldende 
å fatte gode valg når man 
skal bygge sitt drømme-
kjøkken. For å gjøre det 
enklere å orientere seg har 
vi snakket med dyktige 
fagpersoner fra ulike fagfelt 
som sverger til heltre.

Hel ved

«Heltre er hel ved, i alle 
mulige betydninger. Blant 
annet er det vakkert i sin 
naturlighet, holdbart over 
tid og klimavennlig 
sammenlignet med 
prosessert virke». 

Marius Holje, Trehjerte.

Heltre er bokstavelig talt hel 
ved. En benkeplate i heltre 

lar deg ta med naturens 
skjønnhet inn mellom 
husets fire vegger. Den er 
et bestandig materiale i 
utgangspunktet, og kan 
slipes ned og behandles 
etter hvert som det utsettes 
for slitasje. Det er et mer 
klimavennlig valg enn mer 
prosesserte alternativer, 
blant annet på grunn av den 
lange holdbarheten og bruk 
av kortreiste råvarer.

Et godt valg

«I min jobb trekker jeg 
ofte fram fordelene med å 
velge en heltre benkeplate 
til kjøkkenet. Ikke bare lun-
heten det gir med et lev-
ende materialer, men også 
at heltre er et tidsnøytralt 
valg og varig med den rette 
overflatebehandlingen». 

Ingebjørg Bu, Romsans 
Boligstyling.

Fra et interiørperspektiv er 
heltre et sikkert valg. Benke-
platene har et iøynefallende 
og tidløst uttrykk. Med et 
bredt utvalg tresorter og 
farger finnes det noe for 
enhver smak. Overflate-
behandling av høy kvalitet 
sørger for at benkeplaten 
varer og varer.

Et godt valg på kjøkkenet

«Jeg benytter meg 
konsekvent av skjærefjøler 
i tre, da de er mer stabile å 
jobbe med, enkle å holde 
rene og holder kniven skarp 
lenger enn ved bruk av 
andre materialer».

Daniel Rinden, Fjorn.

Flere kokker sverger til 
bruk av heltre på kjøkkenet 
dersom de får velge. En 
skjærefjøl i heltre gir en 
stødig arbeidsflate for alt 
man foretar seg når man 
lager mat. Skjærefjølen er 
enkel å rengjøre og varer 
lenge dersom man tar vare 
på den.
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Vi kan lage bord i alle 
utførelser og fasonger
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