
Subject: Tilbud på slibning/polering af to glas spise- og sofaborde
Date: Thu, 13 Oct 2016 17:42:59 +0200

From: Stig Dragholm <stig.dragholm@gmail.com>
To: glarmester@glarmester-jensen.dk

Kære Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn,

Jeg har et spisebord og sofabord, som begge er lavet af glas, hvor der er nogle ridser/mærker i, og 
jeg vil spørge jer, om I mener, om de kan slibes/poleres væk, og hvor meget det som indikation vil 
koste.

Jeg har ingen erfaring med at slibe/polere glas selv, og har læst forskellige råd på internettet med at 
bruge alt fra tandpasta, wienerkalk blandet med sprit, vandslibepapir, diamant slibepude, 
båndsliber/pudser, men jeg tænker, at en fagmand nok ved bedst. 

Spisebord:

Det er et ovalt bord på 2,40 x 1,10 meter, ca. 1,3 cm tykt, med en klar overside og en sandblæst 
underside, hvor der på undersiden er nogle ”fæle” mærker (2 x 3 mærker), som ligner mærker efter 
tape (!), og som jeg har markeret med rødt på billederne. Der er desuden nogle få mindre mærker 
også på undersiden. Skal/kan det slibes/poleres eller evt. gives en ny ”lokal sandblæsning”?



 

Sofabord:

Det er et ovalt bord på 1,50 x 0,90 meter, ca. 1.2 cm. tykt, som har ca. 10 almindelige og rimeligt 
lange ridser, samt nogle mindre ridser primært ved en af siderne. Er dette noget man eventuelt kan 
klare selv med eksempelvis tandpasta eller wienerkalk blandet med sprit?





Det vil være en klar fordel, om arbejdet kan udføres i min lejlighed, da særligt spisebordet er meget 
svært at transportere. I er eventuelt velkomne til at kigge forbi for at se bordenes tilstand og afgive 
tilbud, jeg er hjemme både dag og aften. 

Jeg ser frem til at høre fra jer, på forhånd mange tak :-).

Venlig hilsen / Kind regards,

   

Stig Dragholm
Hellebo Park 1, 4. 4 • 3000 Helsingør (Elsinore) • Denmark

 ☎Mobile: +45 52906818 • Skype: stig.dragholm 
✉ stig.dragholm@gmail.com • http://stigdragholm.wordpress.com
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