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Havemiljø
Vandmiljø

Ildsten, fuglebade,
plantekummer
og havemøbler

Vandmiljø til små
og store haver

Figurer
Små og store

Natursten

Inspiration

Til have og anlæg

fra din fagmand - Stenhuggeren
Home & Garden

En helt vidunderlig verden af sten...

Natursten
- et produkt fra tidernes morgen.
Intet materiale står i den grad for noget uforgængeligt som sten.
Skabt igennem en næsten uendelig og yderst langsommelig proces trækker dette
100% naturmateriale spor helt tilbage til forhistorisk tid. Først har naturen kælet for
råmaterialet - siden kæler vi for design og forarbejdningen.
Interessen for anvendelse af granit til alle typer anlæg - private såvel som offentlige
- har over årene været støt stigende. Det er meget naturligt, idet netop dette råmateriale
både er smukt og uforgængeligt.
Hos Nordisk Granit beskæftiger vi os hver dag med import, salg og forarbejdning
af granit-produkter. Med den faglige baggrund og det moderne stenhuggeri er vi
i stand til at løse stort set alle opgaver inden for natursten.
Vi har naturligvis altid kvaliteten i højsædet, men til absolut konkurrencedygtige priser.
Vi udfører gerne totalløsninger med rådgivning, projektering og montering.
Vi er medlem af TFT - en anerkendt organisation, der konstant arbejder på at bedre
vilkårene for medarbejderne hos vore leverandører.
TFT er ofte til stede under produktionen på fabrikkerne og i stenbruddene.
Der er hos TFT udbredet kendskab til og respekt for de enkelte landes traditionelle
produktionsforhold.
Hvert produkt har en historie. Fra udvinding af råmaterialer til bortskaffelse ved
slutningen af produktets cyklus, det er en kompleks fortælling,
der påvirker mennesker og miljø langs hele forsyningskæden.
Vi gør hvad vi kan for at påvirke positivt.

www.nordiskgranit.dk

Egen produktion

Vi producerer og tilpasser mange emner efter specialmål på eget værksted.
Kom med logo, foto eller tegning, så lave vi et uforpligtende tilbud.

Webshop & Butikker

Vi tilstræber, altid at have et virkelig bredt udvalg i håndhugget granit til hus, have og anlæg.
Kom og besøg vores helt vidunderlige verden i sten - det vil helt sikkert være turen værd.
Altid rigtig mange helt unikke produkter på lager, der ikke er omfattet af dette katalog.

På vores webshop, kan du også handle hos os hjemme fra sofaen.
Besøg vores helt vidunderlige verden i sten lige når det passer dig.

GRANIT

Butikken
www.granitbutikken.dk

Tlf. 8993 9310
• Telefonsupport og vejledning 7-17
• Levering fra dag til dag i hele landet
• Fysiske butikker i Skive og Holstebro
• Mulighed for afhentning i butikken
• Chatsupport på webshoppen
• 40 års erfaring med natursten
• Besøg butikken eller webshoppen
og oplev rigtig god jysk service

Home

& Garden

• Bordplader i granit understreger et
flot, tidløst og funktionelt design.
Naturstensbordplader er utrolig
nemme at vedligeholde og pleje.
Granitbutikken forhandler bordplader
i en bred vifte af populære farver og
stentyper. Pladerne kan ”skræddersys”
efter individuelle mål og ønsker - både
med og uden vask.
• Fliser i natursten til et køkken,
badeværelse, grovkøkken eller alrum
passer godt ind i en moderne familie
med både børn og husdyr.
Granit, marmor og skifer til gulv og
væg findes hos Granitbutikken i et
meget varieret udvalg.
• Vindueskarme i granit og marmor
til alle husets rum.
Her får du også et slidstærkt og
rengøringsvenligt produkt, som ofte
reflekterer dagslyset perfekt.
Granitbutikken fører fire populære
farver og leverer vindueskarmene
næsten fra dag til dag - også i helt
individuelle mål.

• Vand i haven er både hyggeligt,
beroligende og afstressende.
Nyd den stille rislen af vand med
et af vore mange forskellige typer
vandmiljøer.
Granitbutikken tilbyder et meget
bredt udvalg i komplette vandsten,
som kan placeres hvor som helst på
terrassen eller i udestuen. Vi har
også alt i tilbehør til anlæg af havebassin og springvandsmiljøer.

• Trapper i natursten. Granitbutikken
producerer individuelle trappeløsninger i flere forskellige typer
natursten. Massive trappetrin eller
plader til trappebeklædning.
Stort udvalg i trappetrin, som kan
leveres fra dag til dag.
• Belægning i natursten til anlæg
af terrasse, indkørsel og havebed.
Granitskærver, kantsten, fliser,
chaussésten, brosten, marksten,
sand og grus.
Se det store udvalg på...

www.granitbutikken.dk

Nordisk Granit i Skive
Kom og besøg vores helt vidunderlige verden i sten.
En tur til Skive er en oplevelse og vil helt sikkert være turen værd.
Vi har et helt fantastisk udvalg af alt i sten til huset, til haven og til
alle former for anlægsopgaver.
Nordisk Granit A/S udspringer af virksomheden Nordisk Granit Import A/S.
Firmaet så dagens lys for mere end 25 år siden.
Nordisk Granit i Skive har i mere end 30 år bearbejdet og importeret
granit specielt til belægning og anlægsopgaver af varierende omfang.
Hos Nordisk Granit kan vi tilbyde et bredt sortiment i blandt andet natursten til
funktionel udsmykning af haver som for eksempel: Havemøbler, vandstensmiljøer
og skulpturer samt granit til boligen såsom: Bordplader, vaskesortimenter,
vindueskarme og sålbænke.
Ingen opgaver er ens. I vor terminologi eksisterer standardløsninger ikke.

”Din egen succes afhænger af din evne
til at hjælpe andre til succes”.

Service og kvalitet
Fra eget stenhuggeri tilbyder vi:
• Individuelle løsninger på kundetilpassede opgaver og projekter.
• Bearbejdning og forædling af dine egne materialer.
• Mange andre opgaver – hvor høj faglig standard kombineret med det
rette håndelag og værktøj er en forudsætning.
Som professionelle fagfolk med mange års erfaring kan
vi yderligere tilbyde følgende:
• Sparring i forbindelse med idéudvikling, så din idé ikke blot forbliver en
spændende idé, men derimod fremstår som en realitet i det bedste materiale
og i en prima kvalitet til konkurrencedygtige priser.
• Projektsalg. Her er det vor fornemmeste mission at sikre, at du modtager dine
leverancer rettidigt i den korrekte mængde og naturligvis i den aftalte kvalitet.
• Vi monterer eller bistår med faglig ekspertise til monteringsopgaver.
• Vi er på opgaven fra start til slut. Vi slipper ikke opgaven, før du er tilfreds.
Ansvaret er vores
• Det fulde ansvar for rettidig og korrekt levering af bestilte varer.
• Ansvaret i bearbejdningsprocessen af individuelle
løsninger på kundetilpassede opgaver.
• Al logistik fra brud til byggepladsen.
• Naturligvis tilbyder vi også ”no risk” løsninger på samtlige opgaver.
Vi er medlem af organisationerne
• Stenhuggerlauget i Danmark.
• Dansk Byggeri.
• Dansk Etisk Handel.
• FTF (Responsible Stone Program – Fair Stone Project).
Vi markedsfører natursten med omtanke og respekt for naturmaterialet,
som aldrig forgår. Derimod bliver natursten kun smukkere med tiden.

Gå også på opdagelse i
vore nye inspirationshave
med bassin og fuglevoilere.

Holstebro Stenhuggeri
Holstebro Stenhuggeri råder over et bredt sortiment i blandt
andet natursten til udsmykning af haver som for eksempel:
Havemøbler, vandstensmiljøer, figurer, fuglebade, kantsten
og skulpturer. Derudover finder du også granit til boligen
såsom: Bordplader, fliser, vaske, vindueskarme og sålbænke.
Natursten har en høj grad af funktionalitet i hverdagen
både som alle former for belægning og som dekoration.
Holstebro Stenhuggeri, Stenhuggergaarden er i dag, igen en
del af Nordisk Granit og kan servicere på alle produktgrupper.
Derudover har vi mange års erfaring bag os, med at vejlede i
valg af gravsten og øvrigt tilbehør til kirkegården.

end
Altid mere
ten
500 gravs
en
i udstilling

Stor indendørs gravstensudstilling

Inspirerende butik med alt til byggeri i natursten.

Vartegn på Holstebroegnen
Hos Holstebro Stenhuggeri har vi været med til atsætte mange specielle og
spændende vartegn på egnen. Vi producerer ud fra individuelle ønsker og behov.
Forhør nærmere, hvis du har et spændende projekt eller en idé vi skal være din
samarbejdspartner på. Vi hjælper gerne med oplæg og skitser.

Eksempel på profilsten med logo.

”Fællesskab” og hyggekrog med bænke hos Skave & Omegns Multihal.

Revisionsfirmaet Krøyer & Pedersen, Holstebro.

Anlægsprojekt inklusiv montering hos Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro.

Skive Sten & Grus

Med Skive Sten & Grus’ havnenære placering, er det naturligt at få
sejlet stenene “direkte” til pladsen. Her kan du nemt komme til med
både lastbil, bil og trailer.
Vi pakker skærver i 25 kg. sække og i big bags med 1.000 og 500 kg.
Det er naturligvis også altid en mulighed at afhente sten og grus i løs vægt
på havnen i Skive - for både erhverv og private.
Vort nye Drive-in anlæg gør det nemt og overskueligt at få læsset...

Sortimentet på havnen

Hos Skive Sten & Grus råder vi over et bredt sortiment i til udsmykning af blandt andet haver.
Sandkassesand, strandsand, almindelig sand, stenmel, støbemix, stabilgrus, harpet muld,
flis i flere varianter, fra små natursten til store kampesten, klippestykker, pyntesten,
haveartikler, søsten, stenmel, trædesten, skærver i mange forskellige farver og størrelsesvarianter,
chaussésten og brosten i en bred farvepalette samt galvaniserede gabioner.
Siden februar 2001 har Skive Sten & Grus set ud,
som det gør i dag. Bortset fra at vi har udvidet området
med ”drive in” bokse, der gør det nemt at overskue
sortimentet for vore kunder.

Mange af vore produkter kommer direkte hertil
med skibe fra både Norge og Sverige.

Vi har gennem tiden serviceret et større antal private
kunder med salg af natursten, flis, muld, sand, grus og
meget andet. Det vil vi også fortsat gøre med stor
entusiasme, og på vor vanlige servicemindede facon.

Vandsten og Vandreservoirer

Opsamling af det rislende vand i reservoirer kombinerer vandets egenskaber til et levende element med det beroligende, blanke vandspejl.
Tøm altid reservoiret inden frosten sætter ind. Læg evt. noget under den ene kant, så regnvandet ikke samler sig med risiko for frostsprængninger.
Vandreservoiret kan også med stor fordel placeres indendørs om vinteren. På den måde har man fornøjelse af vandstenen hele året rundt.

“Indisk Tårn” Vandsten i 3 forskellige
indiske granitfarver.
010064 - Højde 80 x 30 x 30 cm.

“Rock m/sort kugle” Vandsten i
råkløvet grå og poleret sort granit.
012500 - Højde 50 + kugle Dia 20 cm.

“Morten” komplet vandmiljø med kar,
rattan cover, lys og pumpe.
023079 - Højde 75 cm.

“Treesome” komplet vandmiljø med kar, LED lys
og pumpe. 3 udløbshuller med lys.
023005 - Højde 45 + 15 cm.

“People” komplet vandmiljø med kar,
pumpe og lys i roterende glaskugle.
023009 - H. 70 cm. 023008 - H. 95 cm.

“Louise” komplet vandmiljø med kar,
rattan cover, lys og pumpe.
023078 - Højde 75 cm.

“Cat eye” komplet reservoir med kar, pumpe,
roterende glaskugle og LED lys. Gråsort granit.
023011 - L 50 x 35 x Højde 40 cm.

“Cascade” komplet reservoir med kar,
pumpe og LED lys. Gråsort granit.
023006 - Dia 75 cm. 023007 - Dia 45 cm.

“Bowl” komplet reservoir med kar,
pumpe og LED lys. Gråsort granit.
023012 - Diameter 40 cm.

“Dråben” komplet vandmiljø i flot natursten
med vandløb. Komplet med pumpe.
022346 - Diameter ca 40 cm.

Vandsten i haven

Løftehøjde
(afgørende for
valg af pumpe)

Galvaniseret
gitter

Halogenlys
Med og uden
transformer

LEDlys
Med og uden
transformer

Rislende vand i haven er både hyggeligt, beroligende og afstressende.
Nyd den stille rislen af vand eller fiskenes plasken med dit helt personlige smukke
vandmiljø. Følelsen af at være ét med naturen, forstærkes af lyden af din egen private ”bæk”.
Vi har alt hvad du behøver til dit vandmiljø.
Rigtig mange forskellige vandsten, pumper i alle størrelser, lys til montering i vandstenen,
Pumpe
Transformer
baljer, slange, pakninger m.m. Vi giver gerne råd og vejledning til montering.
Installation af pumpe uden lys i bassin/balje med galvaniseret og
forstærket gitter.

Vandsten “Lotte” med poleret top
012009 - Diameter ca 30 cm.

Vandsten “Svanenæb”
010017 - Højde 50 cm. Rosa eller gråsort.

Vandsten “Marie” natursten
012008 - Længde ca 40 cm.

Vandsten “Strakt nød”
010071- Højde 50 x 35 cm. Flere farver.

Vandsten “Elverkilde” natursten
med vandfaldsriller. 010001 - H. 40 cm.

Vandsten “Snegl” indisk granit
010096 - Diameter 60 cm.

Pumper med LEDlys - 12V

Pumper med halogenlys - 12V

Pumper 220V

Transformere til lys og pumper

Gummislange til montering

Plastvæv

Rattan cover - plast
2 størrelser Dia 60 og 65 cm

Baljer og låg PVC
Fra dia 60 cm

Vandsten “Rock” natursten med kugle
Gråsort 012510 - H. 50 cm.

Vandsten “Bue” med stålrør. Ass farver
010077 - Højde 50 cm.

Plantekumme granit “Strib”
080038 - Gråsort, 20 x 20 x 20 cm.
080039 - Gråsort, 30 x 30 x 30 cm.
080040 - Gråsort, 30 x 30 x H 100 cm.
Ildsten/olielamper model “Mike”
090030- Gråsort granit - flere forskellige flotte modeller.

Plantetrug, Antikke - 082390 - Mange forskellige former og farver. Forhør nærmere... fra længde 50-70 cm.
Plantekumme granit “Square”
080041 - Gråsort, 20 x 20 x 20 cm.
080042 - Gråsort, 30 x 30 x 30 cm.
080043 - Gråsort, 40 x 40 x 40 cm.

Plantetrug, råkløvet granit
082257 - 40 x 20 x 30 cm.
082258 - 60 x 30 x 30 cm.
082259 - 90 x 45 x 35 cm.

Plantetrug “konisk”, råkløvet granit.
082395 - Gråsort, H. 30 cm.
082396 - Gråsort, H. 50 cm.
082398 - Gråsort, H. 60 cm.
080036 - Indisk, H. 40 cm.
082397 - Gråsort, H. 70 cm.
080037 - Indisk, H. 50 cm.

Pullert lampe med LEDspot og transformer
042350 - Gråsort granit, H. 50 cm. striber

Granitlampe “Nr 1” - excl. el.
040004 - Gråsort granit, H. 80 cm. med poleret top.
040005 - Gul granit, H. 80 cm. med poleret top.

Granit havemøbler

Rustikke og holdbare løsninger til et skyggefuldt og roligt hjørne i haven.
Her er plads til den lille pause.
Granithavemøbler bliver kun smukkere med tiden og kræver
ingen vedligeholdelse - bortset fra almindelig rengøring.

Solvogn i massiv
gyldent granit.
Vi specialfremstiller
helt efter dine ønsker.

Taburet til bålsted - poleret sæde.
050018 - Gråsort granit. H. 35 cm.

Tilsæt
personligt
præg

Havebord i smukke indiske granitfarver. Poleret top og rustikke råkløvede ben.
052008 - Poleret bord L150 - Højde 75 cm

Havebænk “Gitte” 052488 - Gråsort granit. L. 100 cm.

Havebænk “Nikolaj” 052219 - Gråsort/gylden granit. Poleret sæde. L. 120 cm.

Havemøbelsæt “Skibet” med 6 runde taburetter 050040 - Grå granit.
Poleret ovalt bord L 150 cm. Taburetter med poleret top H. 45 cm.

Havemøbelsæt “Grethe” med 2 bænke 052136 - Grå granit.
Poleret bord L 120 cm. Bænke poleret top H. 45 cm.

Havebænk “Laura” 052486 - Gråsort granit. Poleret sæde og rustikke ben. L. 110 cm.

Fuglebade
Mange forskellige naturstens fuglebade
på lager i assorterede farver og størrelser.

Fuglebade i håndhugget granit
- rigtig mange modeller.
Både med og uden sokkel.
Inviter dyrene inden for i haven.
Det skaber liv og hygge, når fuglene
finder et lille fristed.

Fuglebad “Kira” naturform i smuk rødlig granit
4 størrelser - Længde 40, 50, 60 og 70 cm

Fuglebad hjerteform i rød indisk granit
060005 - Diameter 50 cm

Fuglebad -Naturformet granit med poleret skål
060036 - Diameter 30 cm 060020 - Diameter 45 cm

Fuglefoderhus i granit
070010 - Ass. farver Indisk H. 80 cm.

Fuglebad “Rund” på sokkel - Råkløvet granit
072296 - H 35 cm. 072362 - H 45 cm. 072297 - H 50 cm.

Granitfuglebad på bølget sokkel - Rustik overflade
072361 - H 45 cm. flere farver

Granitfuglebad firkant. Ass. farver. - Rustik overflade
070001 - 35 x 35 cm.

Fuglebad med 2 spurve - Gråsort granit
062278 - Naturform. Diameter 30-35 cm.

Figurer

Vi har et rigtig stort udvalg af
figurer til haven eller terassen.
Stort set alle størrelser.
Lige fra helt små sommerfugle
og op til de tonstunge
skulpturer.
Paddehattesæt, ass. farver
100093 - H. 30 cm.
100094 - H. 50 cm

Altid gode gaveideer.

Fuglepar på træstamme, ass. farver
103361-30 - H. 30 cm.
103361-60 - H. 60 cm

Fugl på gren
100008 - Ass. farver H. 30 cm.

Abe - ikke se, høre og tale
103144 - Rød granit H 50 cm

Ørn på sokkel, poleret. Ass. farver
101113 - H. 25-30 cm. 100010 - H. 50 cm. 101382 - H. 60 cm.

Hønsepar
100009 - Grå granit H. 30 cm.

Gaven til haven
Vi udsteder rigtig
gerne gavekort i
både butik og på
webshoppen.

Figurer og skulpturer i bronze og andet metal i alle tænkelige
udformninger. Mange af figurerne kan monteres på en dekorativ
natursten eller på en egnet granitsokkel. Skab et eksklusivt indslag
i haven, på terrassen eller på et helt specielt sted i huset.
Flere af figurerne kan også monteres med vand ved et bassin
eller et mindre vandmiljø.
Se det store bronzeudvalg på www.granitbutikken.dk

Figurative skulpturer og figurer i alle størrelser.
F.eks disse abstrakte dansere i højde 24 cm.

Granit sticks Ass. farver
110031- H. 60 - 200 cm

Frø til vandbassinet
F.eks denne Kiss me frog H 34 cm

Metalfigurer og skulpturer i mange kreative udformninger
136329 - Denne metaltyr er blot et eksempel. L 39 cm

Fugle, sommerfugle, fjerkræ -flere forskellige
F.eks 136312 - And med 4 ællinger H 19 cm

Egern og andre af skovens dyr
Rigtig mange forskellige.

Solure i bronze. Flere forskellige
F.eks 136234 - Dia 25 cm.

Skildpadder til vandbassinet
F.eks denne lille fyr på L 17 cm

Specialopgaver
Altid mange forskellige skulpturer
på lager i alle mulige størrelser.
Vi laver mange special fremstillede
figurer og skulpturer, efter dine
egne ønsker og ideer.
Forhør nærmere og lad os give
et uforpligtende tilbud.

Præmier
og gaver

Stort set alle vore produkter
kan tilføjes et personligt præg
eller en lille hilsen.
Kun fantasien sætter grænser...

Special skulpturer efter skitse/tegning
Send os din idé for et uforpligtende tilbud.

Fiskefigur monteret på sokkel og med skilt
Vi producerer skiltet til montering på sten.

Traktor John Deere
110032 - gråsort L. 70 cm.

Lastbil med hænger og med indhugget logo
Vi kan indhugge personligt præg i næsten alle vore produkter.

Fliser i skifer og granit

Naturstensfliser passer fortrinligt til enhver form for byggeri. Vi har fliser i skifer, granit
og marmor i mange forskellige størrelser og med individuelle overflader.
Fliser til både gulv og væg. Vi har de populære rustikke skifer vægpaneler på lager.

Sort skifer fliser tilbåde gulv og væg.

Sort skifer vægpanel i meget rustik
udformning. Yderst dekorativ.

Smukke fliser i glinsende Black Galaxy granit med højpoleret overflade.
30,5 x 30,5 x 1,0 cm

Multicolor skiferpanel på net.
Smalle skiferstave i flot gyldent mix.

Lys grå granitflise med læderlook og
polerede Blue Pearl fliser i kombination.

Quartz skifer mosaik i blandede farver
på net. Let at opsætte.

Tiger Rust granitflise anvendt til både
gulv og væg på badeværelse.

Vindues karme og sålbænke
• Hver vinduesplade er unik, med sine naturbetingede struktur og
nuanceforskelle, som f.eks. naturpletter og årespring.
• Let at vedligeholde, vi anbefaler at pladerne straks efter
montering mættes med Akemi antiplet og vedligeholdes med
mild stensæbe.
• Vinduespladerne leveres i standard eller individuelle mål, med
poleret overflade og 1 forkant og 2 endekanter poleret.
• 4 populære standardfarver på lager.
• Alle plader og sålbænke kan tilpasses på vort værksted.

Mocca Creme marmor 20 mm. poleret vindueskarm

Black Silver, sort granit 20 mm. poleret vindueskarm

Lys Grå granit

Gråsort granit 20 mm. poleret vindueskarm

Plader i andre typer granit og marmor kan naturligvis fremstilles efter ønske.
Herunder finder du de standardstørrelser, som vi normalt har på lager.
Længder og bredder kan tilpasses til helt individuelle mål.
20 mm. poleret vindueskarm

		
Bredde
Bredde
Bredde
20 mm plade Længde 125 cm.		

25 cm

30 cm.

35 cm.

20 mm plade Længde 145 cm.		

25 cm

30 cm.

35 cm.

20 mm plade Længde 170 cm.		

25 cm

30 cm.

35 cm.

Sort, slebet overflade/savet bagside og kanter 121 x 18 x 1,2 cm

20 mm plade Længde 220 cm.		

25 cm

30 cm.

35 cm.

Sort, slebet overflade/savet bagside og kanter 220 x 18 x 1,2 cm

Sålbænke / udvendig - Skifer

Vaske i natursten
Rustik
bordplade med
dråbeformet vask
i sort, poleret granit.

Kig forbi på webshoppen eller besøg butikkerne i Holstebro og Skive.
Her finder du altid et bredt udvalg af unikke vaske, vaskesøjler og
massive bordplader med med vask.
Tag dine mål med og lad os hjælpe dig med den helt individuelle løsning
til dit gæstetoilet, køkken, grovkøkken eller på badeværelset.
Vaske og bordplader i granit kræver stort set ingen vedligeholdelse og
bliver kun smukkere med alderen.
Vaskesøjle.
Produceret i
smuk gylden
granit.

Vi producerer alle typer bordplader.
Også som her en massiv granitbordplade med vaske. Produceret ud af een granitblok.

Bordplader i granit

		

Lys grå, granit

Poleret

Længde 275 x 62 x 3 cm

210016

Gråsort granit

Poleret

Længde 275 x 62 x 3 cm.

210017

Sort granit

Poleret

Længde 300 x 62 x 3 cm.

900800

Sort granit

Brændt/børstet

Længde 300 x 62 x 3 cm.

900802

Steel Grey granit

Poleret

Længde 300 x 62 x 3 cm.

900804

Steel Grey granit

Brændt/børstet

Længde 300 x 62 x 3 cm.

900806

Frasætningsplade, gråsort

Poleret

Længde 30-65 x 62 x 3 cm

900812

Frasætningsplade , sort

Poleret

Længde 30-60 x 62 x 3 cm

900812

Vær opmærksom på at farver og mønstre kan variere i forhold til virkeligheden.
De mørke natursten bliver mørkere ved polering og overfladebehandling.
Mellemtonerne og de helt lyse sten bevarer lyset og fremhæver de mørke mønstre
og aftegninger, ved overfladebehandling som polering eller brug af farvefremhæver.

Bianco Sardo

Black Galaxy

Black Silver

Desert Gold / NGI Gul

NGI Gråsort

Nero Africa

Nero Assoluto / Sort

NGI Grå

Steel Grey

Blanc Clair, marmor

Mocca Creme marmor

Travertin, spartlet marmor

Ovennævnte bordplader er alle standardplader, som kan afkortes på længde og bredde, samt
tilpasses til vaske, kogeplader og armaturer. Øvrige plader produceres efter individuelle mål.

Gråsort bordplade
anvendt i badeværelse med underlimet oval porcelænsvask.

Massive granit trapper
Disse trappetrin er normalt lagervare i flere
granitfarver. Vi producerer selvfølgelig også
		
trapper i helt individuelle mål og form.
100 x 35 x H 15 cm.

Jetbrændt, skridsikker overflade

150 x 35 x H 15 cm.

Jetbrændt, skridsikker overflade

200 x 35 x H 15 cm.

Jetbrændt, skridsikker overflade

100 x 60 x H 15 cm.

Jetbrændt, skridsikker overflade

150 x 60 x H 15 cm.

Jetbrændt, skridsikker overflade

200 x 60 x H 15 cm.

Jetbrændt, skridsikker overflade

Sorte basalt trappetrin med jetbrændt, skridsikker overflade. Samme sten fås som plader til trappebeklædning.
Disse halvcirkel - radiustrappetrin er normalt også
		
lagervare i flere granitfarver. Kig ind til os og få et godt
tilbud på dit trappeprojekt.
Diameter 120 x 60 x H 15 cm.

Jetbrændt, skridsikker overflade

Diameter 180 x 90 x H 15 cm.

Jetbrændt, skridsikker overflade

Diameter 240 x 120 x H 15 cm.

Jetbrændt, skridsikker overflade

Grå indiske granit trappetrin - halvcirkler.

Trappebeklædning

		

Disse trappeplader er normalt lagervare. Vi producerer
selvfølgelig også plader i individuelle mål.
Varenummer

Grå indiske trappetrin og brosten

Basalt, sort, brændt

100 x 35 x 2 cm.

212550

Basalt, sort, brændt

100 x 70 x 2 cm.

212556

Basalt, sort, brændt

150 x 35 x 2 cm.

212551

Basalt, sort, brændt

150 x 70 x 2 cm.

212553

Basalt, sort, brændt

200 x 35 x 2 cm.

212549

Basalt, sort, brændt

200 x 70 x 2 cm.

212555

Kompasroser i granit - Altid flere modeller på lager
Diameter 30, 40, 50, 60, 70 og 100 cm
Se aktuelle farver og modeller på webshoppen.

Fliser udendørs

Fliser i natursten er noget af det smukkeste, tidløse og mest
slidstærke belægning, man kan tænke sig. Kræver ingen
former for vedligeholdelse eller pleje bortset fra almindelig
forårsrengøring. Vi er lagerførende i flere farver og størrelser
fliser - alt efter til hvilket formål de skal anvendes.

Basalt,sort - jetbrændt
Flere størrelser i 20, 30 og 50 mm fliser

Lys grå granit - jetbrændt
Flere størrelser i 20, 30 og 50 mm fliser

Specialopgave - Løgstør

Mørkrød granit - jetbrændt
40,0 x 40,0 x 5,0 cm

Kompasflise i granit
40 x 40 x 5 cm - gråsort granit med poleret motiv.

Rødlig granit - jetbrændt (våd/tør)
40,0 x 40,0 x 5,0 cm / 30,0 x 60,0 x 3,0 cm

Vejrsten i forskellige granitfarver
30 x 35 x 5 cm - Assorterede modeller, farver og motiver.

Kirkegårdsartikler

Vi har mange produkter, der med fordel også kan anvendes som dekoration og til anlæg på
kirkegården. Flere typer bedsten, trædesten, små fuglebade, bænke og taburetter.

Stort udvalg i bedsten og planteringe, der er velegnet til kirkegården.
Mange farver og former, der passer til de skandinaviske stentyper.

Hjerteformede fuglebade 23 cm
Små hjertefuglebade med rustik kant

Kirkegårdsfuglebad, rund 18 cm
Mange forskellige farver.

Lille kirkegårdsbænk i en bred palette af granitfarver.
Det kan være dejligt, lige at kunne hvile benene. Længde 65 cm.

Hjerte, poleret sten i flere størrelser
Små hjerter med plads til en lille hilsen.

Bronzedekorationer og indskribtioner
Rigtig mange muligheder - kom og hør

Trædesten & Kantsten

I haven, på gårdspladsen, i indkørsel samt på kirkegården anvendes både
kantsten og trædesten i vid udstrækning. Vi har et bredt udvalg i flere
populære farver til små og store anlægsopgaver.

Skifer trædesvæller
100 x 50 cm eller 150x 25 cm
Her anvendt med hvide marmor søsten
Plante/blomsterring eller bålring til haven.
Diameter 30, 50 eller 100 cm.

Kantsten i flere granitfarver med kløvet overflade
Flere forskellige størrelser og farver - fra 6 x 20 x 100 cm

Klosterhveder kan anvendes til mange formål
For eksempel som trædefliser 10 x 20 x 6 cm.

Trædesten i mange forskellige farver
Granit eller skifer - fra 25 x 25 cm op til 60 cm

Kantsten kan anvendes ved alle typer af anlægsopgaver.
Her som trappeforkant i kombination med chaussésten. Smuk og tidløs løsning.

Naturformet skifer trædesten
Længde ca. 60 cm

Brosten & Chaussésten

Sort Indisk

Brugte Brosten

Blå Porto

Grå Porto

Kuppam

Rød Manga

Paradiso
Kuppam Chaussésten

Løs vægt eller leveret i bigbags

Brugte blandede farver

Kan bruges som selvstændig belægning, som bånd mellem andre
typer belægning eller ved opbygning af for eksempel trapper eller
kant til havebed.
En god og særdeles stabil belægning i f.eks indkørsel.
Tåler ekstrem høj belastning.
Er ligeledes meget velegnet til
afgrænsning af græs, grus eller
andre typer af belægning.
Både chaussésten og brosten
bruges ofte ved opbygning
af f.eks. trapper.

Granitskærver

Løs vægt eller leveret i bigbags
Særdeles anvendelige naturstensprodukter, der kan bruges som
belægning i såvel indkørsel, på gangsti og i bede. Ved udlægning af
granitskærver i f.eks. indkørsel anbefaler vi str. 11-16 mm.
Læg først stabilgrus, derefter 2 cm. komprimeret stenmel, og til sidst
3-5 cm. skærver. Det giver en rigtig og god stabil indkørsel.
Granitskærver mindre end 8/16 mm, er bedst egnet i bede eller andre
steder, hvor der skal kunne rives.
1 tons skærver rækker til ca. 12-14 m2 i 4-5 cm. tykkelse.

Hyperite - Sort
5/8 mm, 8/11 mm, 11/16 mm,
32/45 mm (Jernbaneskærver) og
80/200 mm (små klippestykker)

Vikan - Gråmix granit
4/8 mm, 8/16 mm og 16/32 mm

Blå Rønne - Blåmix granit
11/16 mm

Lysit - Hvidmix granit
8/11 mm

Lys grå granit
8/16 mm

Norsk Calcit - Hvid marmor
5/8 mm og 8/15 mm

Rød Dalby granit
4/8 mm og 8/12 mm

Stenungssund - Lys Gråmix granit
8/12 mm

Stenmel - gul, lys grå eller mørk
grå granit

Belægning
Kontakt os for rådgivning og tilbud på
belægningsprojekter. Det kan være i
det offentlige rum, på kirkegården, en
ny terrasse eller et trappeprojekt.
Ingen opgaver er for små eller for store.

Specialopgaver
Professionel samarbejdspartner og
leverandør af natursten til byfornyelse,
projekter og anlægsopgaver.
Specialfremstilling af skulpturer eller logoer
- gerne i samarbejde med arkitekten.
Udført af egne erfarne stenhuggere.
Lad os give et uforpligtende tilbud.

www.GRANITBUTIKKEN.dk
Tlf 8993 9310

Nordisk Granit A/S
Flyvej 18C . 7800 Skive
www.nordiskgranit.dk
Tlf. 9751 1511
Skive Sten & Grus
Havnevej 44 . 7800 Skive
www.skivesg.dk
Tlf. 9752 7422
Holstebro Stenhuggeri
Sletten 5 . 7500 Holstebro
www.holstebrostenhuggeri.dk
Tlf. 9742 3555

Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

