
 

 

 

Bali servanter er en veldig populær og det har vært hyppige spørsmål om størrelse, farge og former. Vi håper at 

informasjonen nedenfor hjelper dere. Dette for å unngå misforståelser. 

1) Hvordan vi måler størrelsen på Bali Natu, Bali Lap, Pedes (alle naturlige formede servanter som har 

størrelsesområde å velge mellom) 

Bali Natu, Extra Liten, 30 – 35cm ; Liten, 36 – 40cm ; Medium, 41 – 45cm; Stor, 46 – 50cm  

Målingene er tatt fra toppen, inkludert kantene. Vi måler den største diameteren. 

                                      

                                 

                                  

 

 



 

 

 

2) Farger på Bali Servanter 

På grunn av elvesteins natur, vil steinfargene variere mellom lyse/mørkegrå, blanding av grå/brun og noen 

sjeldne steiner har små røde/grønne toner. Formen på disse servantene er heller ikke perfekt runde, de 

kommer i ulike former. Hver servant er unik og det er ikke 2 stk som er helt like.  

Eksempel: 

          

             

                

3) Hvordan vi kan bistå med kundeforespørsler? 

Vi ønsker å hjelpe hver kunde med sine ønsker, slik at de går hjem med en servant som de er fornøyd med.  
Dersom dere har preferanser som for eksempel: 
A) 2 vasker skal stå sammen på en benkplate  
B) ønsker en medium størrelse, men størrelsen kan ikke være mer 42cm.  
må du fortelle oss om dette på forhånd når du bestiller.  

Vi kan bistå i forespørsler om en lysere farge eller en mørkere farge, men det blir komplisert hvis 

forespørsler begynner å ha mer enn 1 kriterie, f.eks. lys farge med størrelse som ikke er mer enn 42cm (både 

farge og form.) 



 

 

 
 

4) Hva skiller våre Bali servanter fra andre? 
Du kan ha noen kunder som sier at de kan kjøpe Bali servanter billigere andre steder! Ja selvfølgelig, men vår 
kvalitet er annerledes.  

o Vi polerer våre øvre kanter, for å gjøre dem glatte (ikke skarpe) 

o Vi lager bunnen av våre servanter tynnere, slik at produktet ikke blir så tungt og høyden av vasken utnyttes 

o Vi børster og impregnerer utsiden av våre servanter for økt renslighet og fremheving av utseendet 

 

Vi vil alltid gjøre vårt beste for å tilfredstille kundens ønsker men det er viktig at de blir gjort oppmerksom 
på punktene over.  


