
DESIGNGLASS TIL DITT KJØKKEN 

KLART-, FARGET- OG DESIGNGLASS PRISLISTE 2019



PRODUKTER OG 
TJENESTER  
Klart glass 6mm herdet Optiwhite, med polert kant         m2      2745 NOK         
         
Farget glass 6mm herdet Optiwhite, med polert kant      m2      3745 NOK                

Designglass 6mm herdet Optiwhite, med polert kant      m2      5620 NOK                

Feste hull D=6mm og dekorbolt chrome                         stk         188 NOK                

Feste hull D=6mm og dekorbolt gulv                               stk         188 NOK               

Feste hull D=6mm og dekorbolt messing                        stk         188 NOK               

Feste hull D=6mm og dekorbolt RAL farge                     stk         313 NOK                

Hull med polert kant (stikkontakt hull)                             stk         563 NOK                

Utkjære med polert kant                                                 stk          688 NOK               

Runde hjørner 11-50mm                                                stk          113 NOK                

Glass oppmåling  til 5m2 0-50km fra Oslo                    sett        1250 NOK                

Glass oppmåling  til 5m2 50-100km fra Oslo                sett        1875 NOK                

Glass oppmåling  til 5m2 100-150km fra Oslo              sett        2500 NOK                

Glass montering til 5m2  0-50km fra Oslo                     sett        2500 NOK               

Glass montering til 5m2  50-10km fra Oslo                   sett        3750 NOK               

Glass montering til 5m2  100-150km fra Oslo               sett        5000 NOK               

Inkl. MVA 25%

Oppmåling innen 3 dager, levering og montering innen 3-5 uker fra bestilling



Vi gjør rommene vakrere: med stein og glass! Nordecos er din pålitelige partner ved valg, 
oppmåling og installasjon av benkeplater i stein og glass over kjøkkenbenk. 
 
Vårt produktspekter omfatter et bredt utvalg av klassiske materiale glass, som vi bruker for 
å designe og fremstille vakre benkeplater eller løsninger for bakgrunnsvegger på kjøkken 
eller baderom, peis, vinduskarm, kontor eller restaurant. 

GLASSLØSNINGER   



KLART GLASS OVER 
KJØKKENBENK 

Dette er den enkleste løsning for glassbakgrunn, og brukes ofte for å beskytte tapet og 
malte vegger. Overflaten er polert, fullstendig klart. Eller klart glassbakgrunn, som har en 
mattert overflate. Det sistnevnte brukes hvis man vil unngå fullstendig klarthet.  

UV- 
BESTANDIG

TEMPERATUR 
BESTANDIGHET 

VANN- 
AVVISENDE

RIPEFAST

 Farge:           Klart

 Materiale:      Herdet Optiwhite

 Tykkelse:       6mm 

 Kant:             Polert



FARGET GLASS 
OVER KJØKKENBENK 

Farget glass: glasset bakside er malt ensfarget, og overflaten er polert. Eller matt farget 
glass, hvor overflaten er matt, og fargen blir matt på grunn av dette.  I tillegg til mange 
standardfarger også tilgjengelig i de fleste RAL-farger.  
Glasset bearbeides med en emalje (keramisk maling) som herdes inn i glassets overflate. 
Det skaper en glansfull, ripefri, stabil og holdbar farge, som er motstsndsdyktig overfor fukt. 

UV- 
BESTANDIG

TEMPERATUR 
BESTANDIGHET 

VANN- 
AVVISENDE

RIPEFAST

 Farge:      Alle RAL Classic farger

 Materiale: Herdet Optiwhite

 Tykkelse:   6mm 

 Kant:         Polert

Kan levere i 
alle RAL Classic 

farger

FARGE- 
STABIL



FOTO- OG 
DESIGNGLASS 

I tilfelle av glassbakgrunn med bilde og design trykker man digitalt direkte på glasset 
(baksiden) ved bruk av keramisk trykk, hvor glasset belegges nøyaktig (opptil 600dpi) 
med et ultra tynt malingslag, som oppvarmes og herdes, slik at fargestoffet bindes inn i 
glassoverflaten. Herdeprosessen gjør trykket veldig slitesterkt. Det er mulig å trykke 
farger, former eller bilder som du har valgt.   

UV- 
BESTANDIG

TEMPERATUR 
BESTANDIGHET 

VANN- 
AVVISENDE

RIPEFAST

 Design:  Vi har over 200 ulike design

 Materiale: Herdet Optiwhite

 Tykkelse:  6mm 

 Kant:          Polert

FARGE- 
STABIL



FOTO- OG DESIGNGLASS 
KJØKKENDESIGNERE 

Vi har over 200 ulike design 
Se alle design på www.nordecos.no
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TJENESTER

Rådgivning 

Salg

Oppmåling og prosjektering

Installering

Vedlikehold 

- Glasset kan være punktfestet (med 
dekorative bolter), anbefales for klart 
glassbakgrunn, kan også brukes til farget 
og foto og design glassbakgrunn. 

- Baksiden og sidene av silikonet kan 
brukes til farget og foto og design 
glassbakgrunn.



Nordecos   

+47 4624 1612 

post@nordecos.no 

www.nordecos.no 


