
Köksbänkar i Corian® 

Solid Surface
Sortiment och prislista för privatkund inkl. moms

®



Noas Sweden tillverkar och säljer produkter av Corian® Solid Sur-
face för köksmiljöer och då primärt köksbänkar. Solid Surface, där  
Corian® är ett varumärke, är ett ur många perspektiv oslagbart 
material för en miljö med stort slitage och höga krav på hygien.

Noas är medlem av Corian® Quality Network vilket medför en 10-års 
garanti på en köksbänk som köps från oss. Att köpa direkt från oss 
medför även andra betydande fördelar.

- Professionell och utbildad monteringspersonal
- Kompetenta projektledare som hjälper er i ert val av köksbänk
- Mycket lägre pris än genom traditionella köksleverantörer

Inget kök är det andra likt så all vår tillverkning baseras på måttag-
ning från ditt kök. Så oavsett om det är en köksö eller kanske en 
vinklad eller rundad köksbänk kan du vara helt säker på att få en 
produkt som passar din unika köksmiljö.

Kontakt oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring ditt 
köksprojekt - kontaktdetaljer finner du längst bak i katalogen.

Denna prislista gäller från och med 2019-01-01 och ersätter alla ti-
digare prislistor.

Köksbänkar utan mellanhänder

Snyggt, slitstarkt och hygieniskt

Möjligheterna är i stort sett oändliga
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Bakgrundsfärg: Corian
®

 Ethereal Azure

Varför välja en köksbänk i Corian®

Köksbänken är hjärtat i ett kök och är högst troligt den yta som både syns och 
används mest i hela huset. Den berättar mycket om vem du är, den ska vara 
både snygg och praktisk och gärna kunna anpassas till din livsstil och sätt att 
utnyttja köket. Få gillar att städa så det ska även vara lätt att hålla snyggt och 
fritt från smuts och bakterier.

Med en köksbänk i Corian® har du möjlighet att tillgodose alla krav du har, 
både estetiskt som form och färg samt praktiskt med tillval och anpassningar. 
Lätt att sköta och god hygien får du på köpet. 

Att investera i en köksbänk i Corian® är att visa att man bryr sig om   sitt hus 
eller lägenhet och den plats man tillbringar mycket tid i. Det behöver inte kos-
ta speciellt mycket mer än en ordinär bänkskiva i annat material. Det anses 
exklusivt, vilket det i och för sig är, men Noas Sweden vill göra det tillgängligt 
för alla.

Tabellen på nästa sida gör det möjligt för dig att jämföra egenskaper för olika 
material som köksbänkar ofta tillverkas av. Har du några specifika frågor runt 
materialet efter detta är du alltid välkommen att kontakta oss.
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Glacier White
Priskategori: A
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Abalone
Priskategori: E

Antarctica
Priskategori: F

Aqua
Priskategori: D

Arctic Ice
Priskategori: F

Aurora
Priskategori: C

Beige Fieldstone
Priskategori: F

Noas Sweden har plockat samman ett urval av Corian® färger base-
rat på deras egenskaper som lämpliga för köksmiljöer. Ljusare färger 
står oftast emot repor bättre än mörka. Undantaget är Dupont™ Corian® 
Deep Colour Technology där genomfärgade mörka skivor får ett högt 
motstånd mot repor. Men olikt sten, marmor och metall så går repor i 
ett Solid Surface material i de allra flesta fall att polera bort vilket får 
din köksbänk att se ny ut även efter många års användande.

Färgerna är indelade i priskategorier, från A (billigast) till G (dyrast). 
Alla priser i denna katalog baseras på priskategori A (Glacier White).

Vid val av färg bör man även ta i beaktande vilken typ av diskho man 
önskar. Dupont™ Corian® solida diskhoar finns t.ex. enbart  i ett begrän-
sat antal färger.

CORIAN® FÄRGPALETT

Bisque
Priskategori: B

Bone
Priskategori: B

Cameo White
Priskategori: B

Canyon
Priskategori: E

Clay
Priskategori: C

Designer White
Priskategori: B

Diamond Blue
Priskategori: D

Athena Grey
Priskategori: B

Dove
Priskategori: D

Dusk
Priskategori: C

Eclipse
Priskategori: D

Elegant Gray
Priskategori: B

Silver Gray
Priskategori: B

Everest
Priskategori: E

Fossil
Priskategori: F

Light Ash
Priskategori: B

Linen
Priskategori: C

Matterhorn
Priskategori: E

Midnight
Priskategori: C

Graylite
Priskategori: F

Lime Ice
Priskategori: B

Pearl Gray
Priskategori: B

Platinum
Priskategori: F

Burled Beach
Priskategori: G

Sahara
Priskategori: F

Sand
Priskategori: C

Sandstone
Priskategori: C

Savannah
Priskategori: F

Seagrass
Priskategori: B

Silt
Priskategori: C

Silver Gray
Priskategori: B

Vanilla
Priskategori: B

Lava Rock
Priskategori: G

Whitecap
Priskategori: G
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CORIAN® DEEP COLOUR TECHNOLOGY
Mörka ytor är ofta förknippade med vita streck när de repas. Corian® har dock löst detta i deras 
DCT serie. Materialet i denna serie har samma färg genom hela skivans tjocklek vilket gör att färg-
skiftningar p.g.a. repor eller böjning ej uppstår. Jämförelsevis kräver dock mörka ytor alltid mer 
underhåll än ljusa.

CORIAN® RESILIENCE TECHNOLOGY
Corian® har utvecklat ett material med ytterligare motståndskraft mot repor, missfärgningar, värme 
och slag. Materialet är dessutom lättare att hålla i nyskick över tid. Helt enkelt deras mest tåliga och 
avancerade produkt.

Deep Anthracite
Priskategori: F

Deep Bedrock
Priskategori: F

Deep Black Quartz
Priskategori: F

Deep Caviar
Priskategori: D

Deep Espresso
Priskategori: D

Deep Storm
Priskategori: F

Summit White
Priskategori: C
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Deep Mink
Priskategori: D

Stratus
Priskategori: C

Deep Night Sky
Priskategori: F

Keystone
Priskategori: F

Deep Nocturne
Priskategori: D

Cool Grey
Priskategori: E

Deep Sable
Priskategori: D

Deep Cloud
Priskategori: D

Deep Titanium
Priskategori: E



          

DE NYA FÄRGERNA FRÅN CORIAN®

Färgerna är framtagna för dekoration och design med en stark visuell textur. De skapar dynamisk 
modernitet och framkallar värme och känslor. De ger en oöverträffad karaktär och personlighet åt 
miljöerna de används i. Vågar du vara först med det senaste?

White Onyx
Priskategori: G

Gray Onyx
Priskategori: G

Neutral Concrete
Priskategori: E

Ash Concrete
Priskategori: E

Weathered 
Concrete
Priskategori: E

Carbon 
Concrete
Priskategori: E
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Nimbus Prima
Priskategori: G

Limestone 
Prima
Priskategori: G

Dune Prima
Priskategori: G

Cocoa Prima
Priskategori: G

Evening Prima
Priskategori: G

Cosmos Prima
Priskategori: G

Basalt 
Terrazzo
Priskategori: G

Domino 
Terrazzo
Priskategori: G

Pebble Terrazzo
Priskategori: G



Sparkling 9504
Bredd:  439 (415)mm
Längd:  439 (415)mm
Djup:  190mm
Pris:  6.664

Sparkling 9505
Bredd:  533 (509)mm
Längd:  438 (414)mm
Djup:  190mm
Pris:  6.729
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Disklådor av Corian® med rostfri botten

Sparkling 9501
Bredd:  173 (149)mm
Längd:  343 (319)mm
Djup:  138mm
Pris:  5.232

Sparkling 9502
Bredd:  266 (242)mm
Längd:  376 (352)mm
Djup:  144mm 
Pris:  5.779

Sparkling 9503
Bredd:  344 (320)mm
Längd:  438 (414)mm
Djup:  190mm
Pris:  6.294

Sparkling-serien ger en blandningen mellan Corian® och rostfritt vilket är mycket snyggt och passar i 
stort sett alla miljöer. Dessa disklådor från Corian® kan fås i alla i denna katalog presenterade färger 
undantaget färger från DCT serien (Deep Colour Technology). 

Disklådan monteras utan synliga skarvar på er köksbänk vilket ger en känsla av att köksbänken och 
disklåda är stöpt ur ett stycke - en mycket exklusiv känsla.
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Noas Sweden erbjuder disklådor i Solid Surface från Corian® och i 
rostfritt från Nordic-Tech. Gemensamt för båda typer är att de mon-
teras på er köksbänk i vår produktion. Detta medför konstruktioner 
av mycket hög kvalitet utan synliga skarvar. Hoarna på kommande 
sidor är ett urval. Om möjligt monterar vi den ho ni önskar om ni 
inte hittar rätt här.

Viktigt att beakta vid val av disklåda/or är.

-   Inbyggnadsmåttet/Bredd på disklådan så att den passar i 
    skåpstomme
-   Placering på köksbänken

Corian® solida disklådor kan endast fås i ett begränsat antal färger 
vilken bör matchas med färg på bänkskiva för snyggast slutresul-
tat.

Alla priser är inklusive montering och bottenventil, inklusive moms 
och i färgen Corian® Glacier White.

Solid Surface eller metall - 
eller varför inte både och!

Måttförklaring

DISKLÅDOR



Sweet 881
Bredd:  733 (695)mm
Längd:  474 (436)mm
Djup:  214mm
Pris:  6.230

Spicy 965
Bredd:  451 (400)mm
Längd:  451 (400)mm
Djup:  176mm
Pris:  4.266

Spicy 966
Bredd:  750 (700)mm
Längd:  451 (400)mm
Djup:  176mm
Pris:  4.540

Spicy 967
Bredd:  211 (160)mm
Längd:  401 (350)mm
Djup:  140mm
Pris:  3.349

Spicy 969
Bredd:  381 (330)mm
Längd:  451 (400)mm
Djup:  175mm
Pris:  3.960

Spicy 970
Bredd:  581 (530)mm
Längd:  451 (400)mm
Djup:  175mm
Pris:  4.459
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Smooth 873
Bredd:  874 (823)mm
Längd:  450 (399)mm
Djup:  115mm / 191mm
Pris:  6.278

Smooth 850
Bredd:  785 (734)mm
Längd:  474 (423)mm
Djup:  227mm * 2
Pris:  5.538

Solida disklådor av Corian®

Framtiden för köksdesign är ljus oavsett om du väljer från det stora urvalet av färdiga disklådor eller en 
specialanpassad variant. Disklådan monteras utan synliga skarvar på er köksbänk vilket ger en känsla 
av att köksbänken och disklåda är stöpt ur ett stycke - en mycket exklusiv känsla.

Solida disklådor i Corian® är tillgängliga i färgerna Bone, Cameo White, Glacier White och Vanilla

Alla priser är inklusive moms och inkluderar håltagning och montering i bänkskiva.

Sweet 804
Bredd:  448 (399)mm
Längd:  448 (399)mm
Djup:  208mm
Pris:  3.977

Sweet 805
Bredd:  444 (400)mm
Längd:  494 (449)mm
Djup:  208mm
Pris:  4.298

Sweet 809
Bredd:  318 (267)mm
Längd:  368 (318)mm
Djup:  167mm
Pris:  3.478

Sweet 857
Bredd:  202 (152)mm
Längd:  348 (297)mm
Djup:  141mm
Pris:  3.091

Sweet 859
Bredd:  484 (440)mm
Längd:  384 (340)mm
Djup:  200mm
Pris:  4.105

Sweet 871
Bredd:  582 (531)mm
Längd:  448 (397)mm
Djup:  188mm
Pris:  5.666

Di
sk

lå
do

r -
 C

or
ia

n®



Radius 70 KH (H/V)
Bredd:  745 (705)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  160mm
Pris:  6.567
Höger alt Vänster konf.

Radius 80 K
Bredd:  745 (705)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  160mm
Pris:  6.567

Radius 80 KX Nickel
Bredd:  745 (705)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  160mm
Pris:  6.773
Lägre mellanvägg än 80K

Rostfria disklådor från Nordic-Tech
Blandningen mellan Corians rena ytor och disklådor i rostfritt är mycket vacker, passande i stort sett i 
varje kök. Lämplig blandare monteras i hål upptaget i bänkskivan och spelar i harmoni med metallkäns-
lan från disklådan. Fler disklådor finns att välja på, se www.nordic-tech.com. Vi offererar även dem.

Rostfria disklådor levereras standard underlimmade på bänkskiva.

Alla priser är inklusive moms och inkluderar håltagning och montering i bänkskiva.

Radius 180
Bredd:  220 (180)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  160mm
Pris:  3.473

Radius 340 X
Bredd:  380 (340)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  160mm
Pris:  3.679

Radius 450
Bredd:  490 (450)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  200mm
Pris:  4.161

Radius 500 X
Bredd:  540 (500)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  200mm
Pris:  4.298

Radius 500 BX
Bredd:  540 (500)mm
Längd:  520 (400)mm
Djup:  200mm
Pris:  5.192

Radius 600
Bredd:  640 (600)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  200mm
Pris:  4.594
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Radius 700 X
Bredd:  740 (700)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  200mm
Pris:  4.779

Radius 60 KH (H/V)
Bredd:  585 (545)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  160mm
Pris:  6.361
Höger alt Vänster konf.

Radius 60 KH (H/V) Nickel
Bredd:  585 (545)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  160mm
Pris:  6.567
Lägre mellanvägg än 60K
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Classic 45
Bredd:  450mm
Längd:  400mm
Djup:  200mm
Pris:  2.755

Classic 52
Bredd:  524mm
Längd:  424mm
Djup:  240mm
Pris:  2.985

Classic 55
Bredd:  553mm
Längd:  503mm
Djup:  240mm
Pris:  3.112

Classic 76
Bredd:  759mm
Längd:  411mm
Djup:  240mm
Pris:  3.329
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Classic 15
Bredd:  155mm
Längd:  300mm
Djup:  110mm
Pris:  2.469

Classic 20
Bredd:  200mm
Längd:  380mm
Djup:  160mm
Pris:  2.469

Classic 33
Bredd:  330mm
Längd:  380mm
Djup:  160mm
Pris:  2.576

Edge 180
Bredd:  220 (180)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  160mm
Pris:  3.473
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Edge 340
Bredd:  380 (340)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  160mm
Pris:  3.679

Edge 500
Bredd:  540 (500)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  200mm
Pris:  4.298

Zirkon 32
Bredd:  320mm
Längd:  350mm
Djup:  170mm
Pris:  2.992

Zirkon 35
Bredd:  350mm
Längd:  400mm
Djup:  190mm
Pris:  3.239

Zirkon 45
Bredd:  450mm
Längd:  400mm
Djup:  200mm
Pris:  3.549

Edge 500B
Bredd:  540 (500)mm
Längd:  520 (400)mm
Djup:  200mm
Pris:  5.192

Edge 700
Bredd:  740 (700)mm
Längd:  440 (400)mm
Djup:  200mm
Pris:  4.779

Zirkon 18
Bredd:  180mm
Längd:  300mm
Djup:  120mm
Pris:  2.868



Bredd Pris per löpmeter Antal löpmeter Total

0 - 350 mm 2.159 X =

351 - 700 mm 2.739 X =

701 - 850 mm 3.477 X =

851 - 1250 mm 5.934 X =

Bredd Pris per löpmeter Antal löpmeter Total

0 - 350 mm 2.920 X =

351 - 700 mm 3.763 X =

701 - 850 mm 4.782 X =

851 - 1250 mm 7.327 X =

Lång skiva Pris per styck Antal fogar Total

Sammanfogning 690 X =

Tillval Enhet Pris per enhet Antal Total

Nedvik kortsida Styck 368 X =

Nedvik bakkant Löpmeter 368 X =

Håltagning spishäll (ovanpåliggande) Styck 1.809 X =

Håltagning spishäll (nedsänkt) Styck 2.323 X =

Håltagning blandare Styck 240 X =

Avrinningsspår (frästa mot ho) Per sida av ho 971 X =

Hålkälslist Löpmeter 1.361 X =

Duo (dubbelsidig Corian® beklädning, t.ex bänk-
sidor)

Löpmeter +80% av skivpris X =

Stänkskydd vägg (4 mm Corian®) max höjd 700 mm Löpmeter 1.866 X =

Disklåda /-or Pris Antal Total

Modell: X =

Uppritnings- och startkostnad Pris Antal Total

Uppritnings- och startkostnader 2.000 X                        1 =            2.000
Emballage 500 =                500
Tillägg för ritningsändring per tillfälle 500
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12 mm Corian® bänkskiva (Glacier White utan nedvikt framkant eller bärare)

24-40mm Corian® bänkskiva (Glacier White nedvikt framkant 12-28mm inkl. bärare)

Bänkskivor (bänksegment) som överstiger 3600mm kräver sammanfogning (ej  synlig)

Bänkskivan kan med följande tillval anpassas efter specifikt behov, miljö eller smak

Alla priser baseras på färgen Glacier White och polering till halvmatt yta. Finns önskemål om an-
nan färg eller poleringsgrad kontaktar ni oss för pris. Tre faktorer som påverkar priset: Skivans 
prisgrupp, skivans färg och skivans poleringsgrad. Lägst pris har vit skiva polerad till halvmatt yta. 
Dyrast är mörka skivor i prisgrupp G som poleras till högglans. Vårt mål är att ge er en offert inom 
24 timmar helgfri måndag - fredag.

Följ dessa 5 enkla steg för framtagande av pris för er köksbänk. 

Mät upp längd (löpmeter) samt bredd på er köksbänk. Om skivan ska vara i vinkel (en 
eller flera) ska överlappande löpmeter endast räknas en gång.

Välj kantprofil (12-40mm)

Välj disklåda/disklådor

Välj tillval

Summera ihop totalen i tabellen

Schemat/ritningsmall för beställning av bänkskiva har till syfte att guida dig i uppri-
tande och måttagning så att alla kritiska mått och förklaringar kommer med. Detta är 
information vi måste ha för att kunna starta tillverkningen.

Aldrig har en köksbänk i Corian® varit 
så prismässigt tillgänglig
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PRISLISTA















Ange hällens CC-mått. Bifoga 
även tillverkarens monte-
ringsanvisning och modellbe-
teckning. 

Generella villkor

Priser
Samtliga redovisade priser är inklusive moms i svenska kronor och gäller tillsvidare. Denna prislista ersätter alla tidi-
gare förekommande prislistor. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i prislistan samt reserverar oss för eventuella 
tryckfel. Pris bekräftas via offert/orderbekräftelse. Alla priser är baserade på färgen Glacier White, priskategori A.

10-års Garanti
Som del av Corian® Quality Network medföljer en 10 års fabriksgaranti på er köksbänk. Denna  gäller material- eller 
produktionfel för bänkskivan, dock ej disklådor, undantaget Sparkling-serien.

Frakt och emballage
Frakt- och emballagekostnader är inte inkluderade i givna priser. Denna kostnad är beroende av destination, vikt och 
mått och specificeras vid offert.

Måttagning
Måttagning ombesörjs av kund eller av Noas Sweden efter överenskommelse. Måttagning är ej inkluderat i priset.

Montage
Montage av köksbänk erbjuds efter överenskommelse.

Retur av gods
Returer kan endast ske efter överenskommelse med Noas Sweden.

Orderläggning
En order innehåller pris, specifikation, leveranstid samt ritningsunderlag. Ordern anses inte vara lagd förrän Noas 
Sweden har mottagit en skriftlig accept på alla delar. Då är även ordern låst för ändringar.

Ångerrätt
Då alla köksbänkar är måttanpassade och specialbyggda för varje enskild kund gäller ej ångerrätten efter att ordern 
är lagd.

Betalning
För privatkund gäller förskottsbetalning på 50% av ordervärde, resterande 50% + frakt och eventuell montering betalas 
vid leverans.

Företagskund kan köpa mot faktura (30 dagar) efter sedvanlig kreditprövning.
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Vår vision

Vi ska vara Nordens ledande och självklara partner 
inom Solid Surface och specialbyggd inredning
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Huvudkontor i Tibro

Noas Sweden
Fabriksgatan 2
543 50 Tibro

Växel: 0504-49 51 00

info@noassweden.se
www.noassweden.se


