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Et vakkert utemiljøet
er en fryd for øyet!

Vi gir deg steingode råd!

Din steinschmecker
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NYHET 
Vi har utvidet  vår 

utstilling og kan nå tilby 
en rekke nye produkter.



Vi er ledende i Troms på alle  
typer steinprodukter innen utemiljø.

Et vakkert utemiljø er en fryd for øyet!

Proffløsninger
I tillegg til vårt standard sortiment 
for privatmarkedet leverer vi også 
til proffmarkedet. Større stein, 
stein for parkanlegg, granitt, heller 
tilpasset industri og stein tilpasset 
maskinlegging. 

Vi leverer også granitt, kantstein og 
støttemur for offentlig vei.

Se proffløsninger på:  
www.stein-senteret.no

Din steinschmecker
Telefon 776 76 025



Kombiner gjerne
steinprodukter!  
Her har vi kombinert  belegningsstein 
Rådhus tromlet Gråmix med dekor-
sirkel fra Rådhus tromlet Høst serien.

Støttemur er utført med Rådhus 
støttemur med toppheller.

For mer inspirasjon se:
www.stein-senteret.no

 Rådhus tromlet gråmix
Bestselgeren Rådhus tromlet gråmix går aldri av moten  
og er en av våre mest pupulære belegningsstein.

Denne tromlete steinen gir en karakterissitisk ujevn form.  
Steinen kan minne om edel brostein som fører tankene til 
italienske smug og pizzaer. 

Mål: 19,5x13x5 cm
Leveres både i 5 og 6 cm høyde

Dekorsett/pakke: 
Rådhus Sirkel leveres kun i
helt sett med diameter på  
Ø210 cm og kun i 6 cm tykkelse. Flere av våre steinserier 

tilbyr sirkel og annen 
dekorer se oversikt på 
våre hjemmesider:
www.stein-senteret.no



 Kongsgård
Kongsgård belegningsstein lever opp til navnet med sin klassiske 
og elegante form. Steinens rette form gir et stramt og samtidig 
harmonisk uttrykk. 

I motsetning til tromlet stein med ujevne kanter vil 
Kongsgårdsteinen gi en strammere “look”.

Kongsgård er ypperlig å kombinere med detaljer i tre og spennende
uteplanter. Fem fargemuligheter gjør at man kan boltre seg, og 
legge en gårdsplass ingen andre har maken til.

Mål: 21x14x6 (XL)



 Torg
Torg belegningsstein er en moderne klassiker. Interiørelskere
velger denne steinen for de rette og stramme linjene og det jevne
dekket Torg gir.

Torg er velegnet til mer moderne hustyper og byggestiler. Torg
kommer nå også med struktur i overflaten som gir mer liv til
steindekket.

Mål: 19,5x13x5 cm
Leveres både i 5 og 6 cm høyde

TIPS. Torg med sine stramme linjer og minimalistiske preg krever
større grad av nøyaktighet ved legging, men gir et flott
sluttresultat. Liten fuge og liten fas begrenser vedlikeholdet til det
minimale.

NYHET: Torg Struktur Gråmix



 Allé
Allé er et sett som består av fire steiner i ulike størrelser.
Dette gir en unik og spennende mønstervariasjon som du garantert
ikke ser maken til i nabolaget.

Og den er slett ikke vanskelig å legge. Er du ute etter noe egenartet
- og gjerne med en herskapelig touch - er Aaltvedt Allé noe for
deg. Trær til alléen må du skaffe selv.

Mål: 14x14x6 cm, 14x17,5x6 cm, 14x21x6 cm og 14x24x6 cm
Leveres kun i 6 cm høyde

TIPS. Allé med sitt herskapelig 
utseende og store fuger gjør seg best  
med en veksthemmende fugesand.

Allé består av 4 ulike 
størrelser på samme 
pall. 6 cm tykk.

Bildet under viser løs dekorstein langs kanten.
Dekorstein kan leveres som bestillingsvare.



 Parkstein
Stilren og stram med tradisjonell og karakteristisk rektangulær
form. Mønstermulighetene er mange da den er dobbelt så lang
som den er bred. Den er enkel, stilig og svært velegnet både til 
private og offentlige uteareal.

Parkstein er utmerket å kombinere med annen type 
belegningsstein og ulike typer heller for et variert og spennende 
uttrykk.

Mål: 10x20x6 cm
Leveres kun i 6 cm høyde

TIPS. Ved å bruke Parkstein kan man velge mellom en rekke legge-
mønstre da den er halvparten så bred som den er lang (20x10cm).

 Skifer
Skifer er brukt i Norge i generasjoner og er like populært i dag som 
for 100 år siden. 

Hos oss finner du natursteinsskifer  til både utendørs og innendørs 
bruk. Det er bare å sette i gang fantasien om hvordan du vil bruke 
disse fantastiske produktene.  

Bruddskiver: Leveres i forskjellige tykkelser
Fallende lengder/ferdigkuttet: 25-45 bredde med varierte lengder.

TIPS. Skifer kombinert med annen stein gir en eksklusive utseende.



 Heller, grå
Kvadratiske og rektangulære heller med rene linjer og slette 
overflater, går aldri av moten. Heller passer inn uansett om du har 
en gammel sveitservilla eller et nytt og minimalistisk hus. Heller 
kan kombineres i det uendelige – med belegningsstein, kantstein, 
brostein og andre produkter i naturmaterialer.

Farge: Leveres kun i grå, men i mange størrelser

TIPS. Et individuelt uttrykk får du også ved å mikse ulike typer
heller og ulike farger. Som underlag på terrasse eller i hagen
er heller ganske enkelt uovertrufne. Heller er raske å legge, og er 
de først lagt kan du glemme at de er der.



 Alt innen stein
Vi fører alt innen steinprodukter for utemiljø. 

1) Vi tilbyr flere typer dekor 
2) Granittkrukker i ulike størrelser 
3) Prefabrikkerte stolper
4) Granittbenker og parkmøbler
5) Drennering og tilbehør
6) Steinlim og behandlingsmidler
7) Armeringsnett og fiberduk
8) Eksklusive grafittheller 
9) Tråkkheller
... og mye mer

7 8 9

1 2

3

4

5

6
Din steinschmecker

Se hele vareutvalget på: 
www.stein-senteret.no
eller ring din steinschmecker 
på telefon: 776 76 025



 Rådhus mur
Går du med tanker om å dele av tomten noe, 
lage en avskjerming mot naboen eller skille 
av eiendommen med ulike platåer skal du se 
nærmere på Rådhus mur.
Den tromlede Rådhus-steinen er dekorativ 
til bruk både i murer, trapper og som dekke. 
Rådhus mur er et fleksibelt og patentert
mursystem. Den kan stables som frittstående 
pyntemur, synlig fra begge sider og den kan 
brukes som støttemur da blokkene tillater
buede konstruksjoner.

 Mini støttemur
Mini støttemur er den ideelle muren for små 
og store prosjekter. Muren settes opp enkelt, 
uten krav til store maskiner og utstyr. 

Mini støttemur finnes 
med glatt eller knekt front.

 Kombimur
Som navnet Kombimur tilsier kan denne 
støttemuren brukes til mange kombinasjoner. Som 
portstolpe, som støttemur og som innvendig og 
utvendig hjørne til Mini Støttemur. Kombimur finnes 
i en knekt variant og en glatt variant med lik fas som 
Mini Støttemur (som avbildet over).
Med den kjekke låsevinkelen kan portstolper settes 
opp i en fart, med forbruk av 4 blokker og
4 vinkler per skift.

 Knekt støttemur
Enkel rett design som passer i de fleste miljøer.
Mursystemet består av en normalblokk, hjørne, hel 
og halv ende. Den har en topplate med
knektfront på begge sider, den er enkel å bygge med 
muligheter for innvendig og utvendig kurver uten
bruk av spesialblokker. Knekt støttemur er ypperlig 
også til store murer ved bruk av armeringsnett
og vår låsesytem for stein Geoloc®.



 Kantstein
Med Kantstein kan du ramme inn gårdplassen eller 
lage en flott avgrensning mot hagen. Kantstein er 
dekorativt og samtidig praktisk ved at den sikrer 
mot utglidninger. Kantstein fåes i flere farger og 
typer som glir fint inn i miljøet.

 Granitt
Naturstein er tidløs og slitesterk, brukes i gater, 
parker og torg, men også i hager. Granitt brostein
tåler svært godt påkjenning av trafikk. Steintypen 
er godt egnet som steindekke til gårdsrom og
oppkjørsler. Brostein kan også brukes til 
gangstier, kanter mot bed, avslutninger mot annet 
steindekke, i kombinasjon med betongheller
og belegningsstein ...

... stikk innom vår salgs- og  utstillingslokaler i 
Ringveien 99 på Skattøra  for å se hele sortimentet 
eller se www.stein-senteret.no

Granittserien 
er samme kvalitet 
som vi leverer til 

offentlig vei.

Se proffløsninger på:  
www.stein-senteret.no

 



Forskalingsblokker
for selvbyggeren
Vi leverer anvendelige forskalingsstein og blokker til 
grunnmur, garasje, ringmur og forstøtningsmur. 
Kan males, pusses og slemmes eller brukes ubehandlet.

Gjør det selv!
Forskallingsblokk  50x20x20 cm
Ende hel/halv   50/25x20x20 cm
Hjørne høyre/venstre 50x20x25x20 cm
Topphelle  25x50x5 cm
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Velkommen innom
Vi fører alt innen steinprodukter og 
tilbehør til ditt utemiljø.

Stikk innom vår salgs- og utstillings-
lokaler i Ringveien 99 på Skattøra  
for å se hele sortimentet eller se
www.stein-senteret.no
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