
Et arbejdsbord i rustfrit stål er både rengøringsvenligt og en langt-
idsholdbar løsning som fungerer i mange henseender

 – Pakkebord
 – Arbejdsbord på værksted/ bryggers
 – Arbejdsbord i storkøkken/konditori/ fiskebutik/slagterforretning/

osteforretning
 – Arbejdsbord til brug i kursus/undervisning 

Uanset hvad du søger kan vi finde en løsning til dig.  

STÅLBORDE
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RUSTFRIT STÅLBORD 
EFTER DINE MÅL
For at udnytte pladsen, vælger mange af vores kunder ofte at lavet et rustfrit stålbord efter 
mål.

Her kan vi tilbyde:
Solide arbejdsborde med justerbare fødder i rigtig god rustfrit stål kvalitet (AISI304)*
Bordene er fødevaregodkendte og kan også leveres med certifikat
Bordene kan laves op til en længde på op til 290 cm*.
Borde mellem 210 og 290 cm har seks ben. Har bordene den længde, vil der være 
tværstænger/afstiver der går rundt langs bordet. Alternativt kan der laves et indvendigt kryds, 
hvis bordet skal bruges til undervisning.
Benene måler 4 x 4 cm.
Benene kan justeres med op til 2,5 cm i højden og maksimalt gøres 1 cm lavere. Justerbare 
ben skal ses som en måde at gøre bordet stabilt, hvis gulvet er skævt. Hvis du eller dine 
ansatte er høje, er det bedre at lave bordet højere og ikke benytte de justerbare ben, da de i 
fuld udstrækning gør bordet mindre stabilt.  

Du kan få bordet leveret som du ønsker det:

 – Vælg højde, længde og dybde (Standard dybde er 70 cm og standard højde er 85 cm)
 – Med eller uden skuffer i forskellige størrelser
 – Med vask/Sumpsi/kugleventil (Vaskens dybde kan maks. være bordets dybde minus 20 cm)
 – Med eller uden hjul (låsbare)
 – Boret hul til armatur (med mindre armatur sidder i væg)
 – Med afrundede hjørner, så du ikke slår dig på det
 – Med vulstkant så overskydende vand ikke løber af bordet
 – Med sideforhøjning
 – Med en eller flere underhylder
 – Med en eller flere tremmehylder
 – Vægmontering for ekstra stabilitet
 – Bagkant så skidt ikke falder ned bag bordet (ofte 5 cm høj)
 – Træindlæg så bordet ikke runger når man slår på det.

Det fungerer ved at du beskriver hvordan bordet skal se ud. Herefter udarbejdes der en 
endelig tegning med præcise mål som du skal godkende. Når du har godkendt tegningen, vil 
der gå 4-5 uger til du får bordet leveret med danske fragtmænd.

*Hvis bordet skal laves i en længde over 290 cm, skal det forbi en underleverandør som 
forhøjer prisen væsentligt.
**Hvis bordet skal være syrefast skal det være i en anden kvalitet (Stål 316). Her kan vi lave 
et certifikat på kvaliteten.

Når du får bordene leveret er de indpakket i film. Her kan man bruge en føntørrer til nem-
mere at få det af, eller lade bordet stå i et opvarmet rum i en lille times tid inden udpakning. 
Men sørg for at film af hurtigt og lad være med at vente flere uger.
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KUNDE CASE
HER ER ET EKSEMPEL PÅ ET BORD VI HAR LAVET FOR EN KUNDE:

STÅLBORDE TIL PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER
Vores udvalg af stålborde er ikke kun til restauranter og caféer. Mange af de borde vi sælger 
er til værksteder og industrivirksomheder der producerer fødevarer og mange andre ting. 
I 2021 leverede vi et komplet setup med forskellige stålborde til en startup i Aarhus, der 
producerer farvet garn. Sysleriget i Risskov bruger vores stålborde med vask og armatur, bl.a. 
til at rengøre gryder og bakker. Tre sammensatte arbejdsborde med underhylde bruges til at 
forberede bakker med garn inden de skal farves. Et specialfremstillet bord på kun 45 cm i 
højden, bruges til de store gryder, så arbejdshøjden er ideel.

 – Bord med underhylde (10 cm over jorden)
 – Mål: 290 cm lang x 70 cm dyb x 85 cm høj
 –  Skuffer: 2 skuffer i højre side  

(53 cm lang x 20 cm høj) og  
2 skuffer i venstre side (55 cm lang x 14 cm høj)

 – Vask 50 cm lang x 50 cm dyb.
 – Bagkant: Nej
 – Vulstkant: Nej

Se tegningerne til siden.
PRIS: 13.900,00 +moms, inkl. levering.
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ARBEJDSBORDE

MED UNDERHYLDE (SAMLE-SELV)

Arbejdsbordene er udført i fødevaregodkendt rustfrit stål og rigtig solide. De kræver man 
blot monterer benene og underhylden med de medfølgende skruer. Når bordene først er 
samlet er de ret stabile og kan klare en vægt på 85 kg. 

 – Træindlæg
 – Underhylde
 – Justerbare fødder

*Hvis du ønsker et bord med en dybde på 60 cm så kontakt os.

70 CM DYBE MED BAGKANT UDEN BAGKANT
B: 60 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 1.749 ex. moms Kr. 1.585 ex. moms
B: 70 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 1.895 ex. moms Kr. 1.735 ex. moms
B: 80 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.095 ex. moms Kr. 1.885 ex. moms
B: 100 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.195 ex. moms Kr. 2.035 ex. moms
B: 120 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.295 ex. moms Kr. 2.195 ex. moms
B: 140 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.495 ex. moms Kr. 2.395 ex. moms
B: 160 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.595 ex. moms Kr. 2.495 ex. moms
B: 180 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.795 ex. moms Kr. 2.695 ex. moms
B: 200 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.995 ex. moms Kr. 2.895 ex. moms

Køb her Køb her

https://www.cosina.dk/collections/staalborde/products/rustfrit-stalbord-med-underhylde-og-bagkant-70-cm-dyb-flere-storrelser-samle-selv
https://www.cosina.dk/collections/staalborde/products/rustfrit-staalbord-med-underhylde
https://www.cosina.dk/collections/staalborde/products/rustfrit-stalbord-med-underhylde-og-bagkant-70-cm-dyb-flere-storrelser-samle-selv
https://www.cosina.dk/collections/staalborde/products/rustfrit-staalbord-med-underhylde
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ARBEJDSBORDE

UDEN UNDERHYLDE (SAMLE-SELV)

70 CM DYBE MED BAGKANT UDEN BAGKANT
B: 60 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 1.749 ex. moms Kr. 1.585 ex. moms
B: 70 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 1.895 ex. moms Kr. 1.735 ex. moms
B: 80 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.095 ex. moms Kr. 1.885 ex. moms
B: 100 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.195 ex. moms Kr. 2.035 ex. moms
B: 120 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.295 ex. moms Kr. 2.195 ex. moms
B: 140 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.495 ex. moms Kr. 2.395 ex. moms
B: 160 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.595 ex. moms Kr. 2.495 ex. moms
B: 180 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.795 ex. moms Kr. 2.695 ex. moms
B: 200 x D: 70 x H: 85 cm Kr. 2.995 ex. moms Kr. 2.895 ex. moms

Køb her Køb her

https://www.cosina.dk/collections/staalborde/products/arbejdsbord-i-forskellige-laengder-med-bagkant-70cm-dyb
https://www.cosina.dk/collections/staalborde/products/arbejdsbord-i-forskellige-laengder-70-cm-dyb
https://www.cosina.dk/collections/staalborde/products/arbejdsbord-i-forskellige-laengder-med-bagkant-70cm-dyb
https://www.cosina.dk/collections/staalborde/products/arbejdsbord-i-forskellige-laengder-70-cm-dyb
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BORDE MED 1 ELLER 2 VASKE 

OG UNDERHYLDE

Kvalitets stålbord med én vask i højre side og underhylde - alt udført i rustfrit stål. Står meget solidt. Modellen er 
70 cm i dybden og 85 cm i højden uanset længde. Længden varierer fra 100 til 160 cm. Størrelsen på vaskene 
varierer i forhold til det valgte bord. Bordet leveres med bagkant, som vist på billedet.

Når man har fået pakket bordet ud, og skabt sig et overblik over delene, er det faktisk ikke så svært. Alle delene 
(ramme, ben, underhylde og sideplader, skrues på med almindelige umbraco-skruer og skruer til svensknøgle. 

Der er folie på alle hylder, bordplader og sideplader, som skal tages af først. Det tager lidt tid, men gøres nemmest 
når det har ligget i et varmt lokale et par timer.

Derefter tager det cirka 30-45 minutter at samle, afhængig af hvilket værktøj man bruger.

Værktøj medfølger ikke, men du skal kun bruge en umbraco-nøgle og en svensknøgle for at samle bordet. Det kan 
være en fordel med et topnøglesæt.

 – Inkl. praktisk bagkant
 – Leveres usamlet. Samlevejledning og skruer medfølger.
 – Vulstkant således vand i overskydende vand ikke falder ned af bordet
 – Rillet sideplade som holder på vandet
 – Rørpakke medfølger
 – Der er ikke boret huller til armatur/vandhane, da nogle vælger at have det på væggen. 
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ÉN VASK I  HØJRE SIDE ÉN VASK I  VENSTRE SIDE
L: 100 x D: 70 x H: 85 cm | 
Vask: B:40 x D: 50 x H: 30 cm

Kr. 3.549 ex. moms Kr. 3.549 ex. moms

L: 120 x D: 70 x H: 85 cm | 
Vask: B:40 x D: 50 x H: 30 cm

Kr. 3.695 ex. moms Kr. 3.695 ex. moms

L: 140 x D: 70 x H: 85 cm | 
Vask: B:50 x D: 50 x H: 30 cm

Kr. 4.095 ex. moms Kr. 4.095 ex. moms

L: 160 x D: 70 x H: 85 cm | 
Vask: B:60 x D: 50 x H: 30 cm

Kr. 4.295 ex. moms Kr. 4.295 ex. moms

TO VASKE I  HØJRE SIDE TO VASKE I  VENSTRE SIDE
L: 140 x D: 70 x H: 85 cm | 
Vaske: B:40 x D: 50 x H: 30 cm

Kr. 4.695 ex. moms Kr. 4.695 ex. moms

L: 160 x D: 70 x H: 85 cm | 
Vaske: B:40 x D: 50 x H: 30 cm

Kr. 5.095 ex. moms Kr. 5.095 ex. moms

L: 180 x D: 70 x H: 85 cm | 
Vaske: B:50 x D: 50 x H: 30 cm

Kr. 5.195 ex. moms Kr. 5.195 ex. moms

L: 200 x D: 70 x H: 85 cm | 
Vaske: B:60 x D: 50 x H: 30 cm, 

Kr. 5.295 ex. moms Kr. 5.295 ex. moms

Køb her Køb her

Køb her Køb her

https://www.cosina.dk/collections/staalborde-med-vask/products/tecnodom-staalbord-med-en-vask-i-hoejre-side-og-underhylde-70-cm-dyb-85-cm-hoej
https://www.cosina.dk/collections/staalborde-med-vask/products/tecnodom-staalbord-med-en-vask-i-venstre-side-og-underhylde-70-cm-dyb-85-cm-hoej
https://www.cosina.dk/collections/staalborde-med-vask/products/stalbord-med-to-vaske-og-underhylde
https://www.cosina.dk/collections/staalborde-med-vask/products/staalbord-med-to-vaske-og-underhylde-venstre
https://www.cosina.dk/collections/staalborde-med-vask/products/tecnodom-staalbord-med-en-vask-i-hoejre-side-og-underhylde-70-cm-dyb-85-cm-hoej
https://www.cosina.dk/collections/staalborde-med-vask/products/tecnodom-staalbord-med-en-vask-i-venstre-side-og-underhylde-70-cm-dyb-85-cm-hoej
https://www.cosina.dk/collections/staalborde-med-vask/products/stalbord-med-to-vaske-og-underhylde
https://www.cosina.dk/collections/staalborde-med-vask/products/staalbord-med-to-vaske-og-underhylde-venstre
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*Hvis du ønsker en helt glat bordplade kan du kontakte os. Det er primært en fordel i de tilfælde hvor man hoved-
sageligt skal bruge bordpladsen som arbejdsbord.

Standard borde i forskellige udformninger: 

1-2 ugers leveringstid
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TILVALG
HYLDER EFTER MÅL: (80 KG):
Rustfrie hylder efter mål med 22 mm indlæg 
af vandfast limet spånplade med melamin 
overfladebeskyttelse. Med AWESO væg-
skinner og hyldebærer. De er flytbare. 
Pris eksempel for dobbelt hylde 90 x 20 
cm: Kr. 1.859 ex. moms

STANDARD MÅL: (25-45 KG): 

STANDARD HYLDER 
MED TO SIDEBÆRER

STANDARD JUSTER-
BAR HYLDE MED TO 
SKINNER

STANDARD JUSTER-
BAR DOBBELT HYLDE 
MED TO SKINNER

55 x 40 cm Kr. 559 ex. moms - -
55 x 50 cm Kr. 649 ex. moms - -
60 x 30 cm - - Kr. 1.549 ex. moms
60 x 40 cm - - Kr. 1.598 ex. moms
60 x 50 cm Kr. 785 ex. moms - -
68 x 50 cm, Kr. 935 ex. moms - -
80 x 20 cm Kr. 425 ex. moms - -
80 x 30 cm Kr. 515 ex. moms Kr. 799 ex. moms Kr. 1.598 ex. moms
80 x 40 cm Kr. 585 ex. moms Kr. 847 ex. moms Kr. 1.698 ex. moms
100 x 20 cm Kr. 479 ex. moms - -
100 x 30 cm Kr. 585 ex. moms Kr. 598 ex. moms Kr. 1.695 ex. moms
100 x 35 cm - Kr. 598 ex. moms -
100 x 40 cm Kr. 675 ex. moms Kr. 899 ex. moms Kr. 1.840 ex. moms
120 x 20 cm Kr. 547 ex. moms - -
120 x 30 cm Kr. 645 ex. moms Kr. 899 ex. moms Kr. 1.462 ex. moms
120 x 40 cm Kr. 739 ex. moms Kr. 937 ex. moms Kr. 1.889 ex. moms
140 x 20 cm Kr. 589 ex. moms - -
140 x 30 cm Kr. 689 ex. moms Kr. 937 ex. moms Kr. 1.859 ex. moms
140 x 40 cm Kr. 847 ex. moms Kr. 989 ex. moms Kr. 1.975 ex. moms

Køb her

https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-55-x-40-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-55-x-50-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfrit-hyldesaet-til-storkokken-60-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfrit-hyldesaet-til-storkokken-60-x-40-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-60-x-50-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-68-x-50-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-i-rustfrit-staal-80cm-x-20cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-staal-80cm-x-30cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfri-hylde-til-storkokken-80-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfrit-hyldesaet-til-storkokken-80-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-i-rustfrit-staal-80cm-x-40cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfri-hylde-til-storkokken-80-x-40-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfrit-hyldesaet-til-storkokken-80-x-40-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-100-x-20-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-100-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfri-hylde-til-storkokken-100-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfrit-hyldesaet-til-storkokken-100-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfri-hylde-til-storkokken-100x35-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-i-rustfrit-staal-10-x-40cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfri-hylde-til-storkokken-100x40cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfrit-hyldesaet-til-storkoekken-100cm-x-40cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-120-x-20-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-120-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfri-hylde-til-storkokken-120-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfrit-hyldesaet-til-storkokken-120-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-120-x-40-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfri-hylde-til-storkokken-120-x-40-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfrit-hyldesaet-til-storkokken-120-x-40-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-140-x-20-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-140-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfri-hylde-til-storkokken-140-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfrit-hyldesaet-til-storkokken-140-x-30-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/hylde-rustfrit-stal-140-x-40-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfri-hylde-til-storkokken-140-x-40-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder/products/rustfrit-hyldesaet-til-storkokken-140-x-40-cm
https://www.cosina.dk/collections/staalhylder?pos=1511
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TILVALG
ARMATURER:
Armaturer er enten til vægmontering eller bordmontering.

1 STK. FORSKYLLEBRUGER MED SKYLLEARM 
(BORDMONTERING TIL AFSKYLNING OPVASK)
1-huls montering
Med blandingsbatteri
Varmt og koldt vand.
Kr. 2.395 ex. moms

Varenr: CI-SM2102870

1 STK. FORBRUSER MED ARMATUR OG SPULEARM 
(VÆGMONTERING) 
ll-in-one forbruser med omskifter, svingtud, kontraventiler og keramiske topstykker.
Inkl. excentriske forskruninger og rosetter. Nr. 6638.40. 
VA godkendelsesnummer 1.42/19576. 
Kromoverflade. 
Centerafstand 150 mm.
Kr. 4.695 ex. moms

Varenr. CI- Kriss 6638.40

1 STK. ARMATUR MED SPULEARM FRA KWC
Højkvalitets armatur fra schweiziske KWC til monteirng i bord.
Et-huls montering med forbruser og 200 mm S-tud
VA-godkendt.
Bordhul: 42 mm.
Kr. 6.600 ex. moms

Varenr. Ner-24.501.144.000

Køb her

Køb her

Køb her

https://www.cosina.dk/collections/armaturer/products/forskyllebruser-med-skyllearm
https://www.cosina.dk/products/forbruger-med-armatur-og-spulearm-til-vaegmontering?_pos=1&_sid=98beef18a&_ss=r
https://www.cosina.dk/collections/armaturer/products/armatur-med-spulearm-til-montering-i-bord


Alle priserne er gældende i 2021. 

Cosina ApS – Hermodsvej 18 – 8230 Åbyhøj 
Tlf.: +45 42 61 39 95 – CVR: 36077875

Intet showroom på adressen

info@cosina.dk

ÅBNINGSTIDER

Søndag 18. marts kl. 10.00 - 18.00

Mandag 19. marts kl. 9.00 - 18.00

Tirsdag 20. marts kl. 9.00 - 18.00

MERE END 200 REFERENCER 
Isle of Møn | Naturli’ | Biomar | Daglig Brugsen | Bacthera | Sysleriget | BKI Foods | Rungsted 

Skole | Rejekælling & Søn | Nordbjerg | Pharmacold | Halsnæs Bryghus | Locals | Tn Transport | CH-
Classic | Damgaard Mølle | SSAM Korean Food Bar | Copenhagen Vibrator | Golfskoven | Mad og 

Møbler | Sunds Blomster | Marstrand Chokolade | Klintholm Gods | Brians Dyrecenter | Shark House 
Kitchen | Sørens Bageri | Vitten Forsamlingshus |Søndermarksskolen | Mfl.


