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Denna cirkaprislista för köksbänkskivor i Corian® Solid Surface vänder sig i 

första hand till nedanstående användningsområden och är till för att ge det 

föreskrivande ledet, arkitekter, designers och byggföretag en uppskattning   

om prisnivåer på Corian® Solid Surface i Sverige. 
 

• Nybyggnationer av flerfamiljhus och hyreshus 

• Renovering av flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar och hyreshus  

• Andra byggnationer där fler än 10 kök ingår.       

 

 

Faktorer som kan påverka prisnivåerna angivna i denna cirkaprislista: 

 

• Cirkapriserna i denna cirkaprislista är baserade på ”Ljus Enfärgad” = Glacier White 

prisgrupp A och ”Mörk Mönstrad” = Deep Night Sky prisgrupp F.  

Val ur andra prisgrupper kan ha effekt på slutpriset.   

• Antal kök, mängdrabatter ges. 

• Kundanpassade, speciallösningar 

• Tillval som uppvik etc. se exempel på sida 5. 

• Vi reserverar oss för prisförändringar på råvaror och tjänster etc. vilka kan påverka 

våra inköpspriser  

  

 

Innehållsförteckning 

 

• Sida 3 Bänkskiva för L-Kök  

• Sida 4 Bänkskiva rakt kök 

• Sida 5 Bänkskiva till köksö 

• Sida 6 Exempel på tillval 

 



 

 

 
 

L-formad  

Köksbänk  

Mått: 3000x1500mm  

Djup: 600mm 

 

 

Prisgrupper 

Grundpris utan uttag för spis och ho: 
Grundpris med  uttag* för en diskho och 

spishäll: 

Bänktjocklek 12mm Bänktjocklek 30mm Bänktjocklek 12mm Bänktjocklek 30mm 

Ljus Enfärgad 6800 8500 7900 9400 

Mörk Mönstrad  11200 12000 12500 14200 

* Montage tillkommer för vald vask och häll  



 

 

Rak Köksbänk 

Mått: Längd 3000mm Bredd/Djup: 600mm  

Prisgrupper 

Grundpris utan uttag för 
spis och ho: 

Grundpris med  uttag* för en 
diskho och spishäll: Tillägg för uppvik/ 

stänkskydd 100mm 
Bänktjocklek 

12mm 
Bänktjocklek 

30mm 
Bänktjocklek 

12mm 
Bänktjocklek 

30mm 

Ljus Enfärgad  4700 5500 6000 7300 1300 

Mörk Mönstrad 7200 8100 9300 10800 1700 

* Montage tillkommer för vald vask och häll  



 

Toppskiva till Köksö 

Mått: 1800x900mm  

 

Prisgrupper 

Grundpris utan uttag för spis 
och ho: 

Grundpris med  uttag* för en 
diskho och spishäll: 

Bänktjocklek 12mm Bänktjocklek 30mm Bänktjocklek 12mm Bänktjocklek 30mm 

Ljus Enfärgad  4400 5300 6200 6800 

Mörk Mönstrad  8100 9200 9600 11100 

* Montage tillkommer för vald vask och häll  



 

Exempel på val och tillval 

 

Uppvik/stänkskydd på bänken mot vägg. 

Kan fås i olika former och höjder som ex. 

hålkäl som visas på bilden. 

Se fler varianter i vår köksbroschyr 

Frästa riller för stålstavar, praktiskt 

som avställningsyta för varma 

föremål 

Avrinningsspår vid diskhon 

 

Välj en diskho helt tillverkad i 

Corian® eller en diskho i Corian®  

med botten av rostfritt stål 




