
Vid tillverkning på verkstad. 
Toleranser på sten tjocklek är +/- 2 mm inom samma leverans. Den synliga kanten slipas ihop till samma 
tjocklek. I övrigt kan det finnas olika tjocklekar på skivan. Yttoleranser vid planmontage +/- 1 mm av ho och 
häll. Fogens bredd 1 till 3 mm. Observera att plåtarna inte alltid är raka. VE Sten ansvarar ej för lämplighet på 
inlämnade produkter. Avvikelser från erhållna mallar och mått är +/-2 mm på längd och bredd, samt +/-0.5 på 
angivna gradienter.  

VE Sten accepterar ej mallar som kan förändras vid väta. 

Vi tar ej emot ofullständiga mallar, såsom information, + eller-mått på ritning/mall. Vi kan mot avgift göra en 
cad-ritning som kund får godkänna som ersättning istället för mall, för detta tillkommer en kostnad på utifrån 
nerlagt tid för framställande av ritning. Verkstadstid används för tiden gällande timpris. 

Tillverkningstoleranser för måttbeställda produkter: 

Inom samma skiva och  Avvikelse 
vid fogade skivor (mm) mått (mm) 

Tjocklek  +/-1,5  +/-2 
Synlig kantyta (kalibrerad) +/- 0,5  +/-2 
Ytmått – längd, bredd  +/- 1,5  +/-1,5 
Diagonalmått  +/-1,5  +/-1,5 

Håltagning för ho och häll sker 70 mm från skivans framkant om inget annat specificerats på ritningen. Om
kunden beställer en skiva som understiger 50 mm mellan urtag och skivkant frånsäger vi oss ansvaret för 
hållbarheten från att godset lämnar oss. Vi tar ansvar för att kunden blir informerad om detta uppstår. Vi 
borrar 35 mm hål för blandare 60 mm från urtagskanten om inget annat krävs eller anges. 

Delning av skivor 

Då sten är ett naturmaterial så sätter det en begränsning på storleken av skivor som kan produceras. 

VE Sten strävar alltid efter att försöka uppfylla kunds önskemål gällande utformning av skivor. Dock förbehåller 
sig VE Sten rätten till att reservera sig gällande utformning av skivor då: 

• Utformningen av skivorna påverkar stenens hållbarhet.
• Storleken på stenen gör att den ej går att hantera på ett säkert sätt.
• Storleken på råmaterial gör att det ej går att producera.
• Storleken på färdiga skivor gör att de ej går att montera
• Storleken på skivor gör att maskiner ej kan bearbeta dem.




