
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

http://stigdragholm.wordpress.com/
mailto:stig.dragholm@gmail.com


SVAR

Her er de 3 skriftlige og venlige svar, som jeg modtog (jeg spurgte arkitekten kun om spisebordet). 
Jeg blev desuden ringet op af én:

Kære Stig,

Jeg ville først prøver med flydende opløsningsmidler, som sprit og rensebenzin.
Hvis ikke det klarer det, ville jeg få en lokal glarmester hen at se det på stedet og høre hvad han 
kan klare.
Hvis det ikke fører til noget, ville jeg kontakte Glarmester Gustav Sørensen & Søn , www.gs-
glarmester.dk og høre om de kan give det en ny sandblæsning.

Det er et unikt møbel, der ikke har været serieproduceret,
Og jeg kan ikke huske hvem, der for 22 år siden udførte pladen.

Jeg håber at du stadigt får glæde af det.
Tak for roserne.

Bedste hilsner / Best Regards

Paul Leroy 
Arkitekt & Designer

Leroy Design A/S
+45      40 71 71 09
www.leroy.dk

http://www.leroy.dk/
tel:+45%20%C2%A040%2071%2071%2009
http://www.gs-glarmester.dk/
http://www.gs-glarmester.dk/


Hej Stig

Man kan godt polere ridser i glas, men det er ikke noget vi gør. Der findes firmaer, der tager ud og 
gør det, hvad det koster ved vi ikke, men det er tidskrævende.

Overflade ridser kan fjernes, men dybe ridser (dem du kan mærke med en negl) kræve meget 
behandling og du vil få en optisk virkning, der hvor der har været poleret.

De fedtede striber efter tape kan du forsøge at fjerne med acetone.

Håber det hjælper dig lidt på vej.

Med venlig hilsen

Joan Svendsen

Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn A/S

Direkte tlf.: 49 13 20 74

----

Hej Stig

Tak for din mail.

Der er nogle der gør sig i bortpolering af ridser, det gør jeg dog ikke og har ikke nogen jeg kan 
anbefale.

Som udgangspunkt kan nogle af de råd du har hørt bruges på mindre ridser. Man kan få noget 
ståluld der hedder 00, men det er kun til overflade ridser.

Håber det lykkedes for dig. Hvis alternativet på et tidspunkt bliver en ny bordplade, står jeg 
selvfølgelig til yderlig disposition.

Hav en god dag og weekendJ

Med venlig hilsen

Nordsjællands Vinduesservice ApS
Glarmester Dennis Hornbo


