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ERIK FORKLARER
Granitt og Betongvare AS er en av hovedaktørene innen granitt, med 

hovedlager i Oslo og leveringer på landsbasis. 

En av våre styrker er evnen til å kunne fremskaffe konkurransedyktige 
priser og yte rask og god service ut til kunde med en av byens beste 

logistikker.

Vi er en totalleverandør innen granitt. Fra de minste private hager og 
gårdsplasser til større offentlige anlegg, veiprosjekt og uteom-

råder, - Granitt og Betongvare AS leverer til dem alle!

I tillegg til granitten, forhandler vi også alt som trengs av 
tilbehør - fra settemasse og mørtel, til de fineste verk-
tøy for utforming der det ønskes.

Granittmarkedet er bredt og vi besørger utlevering fra 
vårt lager eller direktelevering til anleggsplass uav-
hengig av geografi.

Innad i bedriften har vi til sammen høy kompetanse, 
og har i tillegg gode støttespillere hos leverandørene 

våre ved større prosjekter.

Granitten har i mange år dannet grunnlaget for 
en betydelig, stor og innholdsrik steinindustri.
Allerede så tidlig som Egypts pyramider ble dek-
ket med granitt.
Granitt brukes til utenomhus, vei-, kai- og husbyg-
ging, blant annet som kantstein, mur, søyler, flis, 
monumenter og mye mer. Alt brukes i større og 
mindre prosjekter.

- granitt
hever

inntrykket!

Klassisk
og tidløst...
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STORT UTVALG!
Vi lagerfører kantstein, heller, murer og gatestein til 
alle bruksområder i ulike størrelser og dimensjoner. 
Primært er det lys grå granitt vi har på lager, men vi 
kan skaffe granitt i alle farger og fasonger etter kun-
dens ønske.

Larvikitt Røyken Iddefjord Bohus

Fra de
minste
hager...

- til større
offentlige

anlegg!

- Granitt og Betongvare AS
 leverer til dem alle!

G341
G375
G602
G623
G383R
G654N
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Granitt-utvalg

KANTSTEIN
- leveres i fallende lengder, fra 90 - 115 cm.

Gradhugget / Råhugget:
• Str: 8 x 20 cm  -  43 kg
• Str: 10 x 25 cm  -  70 kg
• Str: 12 x 25 cm  -  84 kg
• Str: 15 x 30 cm  -  120 kg

MURBLOKK
- leveres i fallende lengder fra 90 - 140 cm.

• 20x20 Kinesisk (Lager)
• 30x30 Kinesisk (Lager)
• 40x40 Kinesisk (Lager)
• 50x50 Kinesisk (Lager)
• Larvikitt 40xFL (Best.)
• Larvikitt 50xFL (Best.)
• Bohus (Best.)
• Røyken (Best.)
• Iddefjordg (Best.) 20x20 cm (110 kg)

30x30 cm (250 kg)
40x40 cm (460 kg)

SMÅGATESTEIN
Smågatestein (Porto)
Smågatestein (Brukt)
Smågatestein (Kuppam Black)

STORGATESTEIN
Storgatestein (Porto)
Storgatestein (Brukt)
Storgatestein (Kuppam Black)

BROSTEIN PÅ NETT
• Størrelse:
 9 x 10 x 5 cm

• Vekt:
 65 kg/m2

• 4 nett pr m2

GRANITT TRINN
Flammet/Råhugget

• 37 x 15 x 100 cm  • 37 x 15 x 150 cm
• 37 x 15 x 120 cm  • 37 x 15 x 200 cm

PORTSTOLPE
Råhugget med 30 mm hull.

• 30 x 30 x 200 cm  -  vekt: 702 kg
• 40 x 40 x 200 cm  -  vekt: 840 kg

HELLE
Flammet overflate

• Størrelse:
 B = 30 cm / 40 cm i fallende lengder
 T = 5 cm

• Vekt:
 135 kg/m2

Ønskede mål kan
fåes på bestilling.
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Tilbehør

Tett fugemasse naturFUG
Fuges i hele steinens høyde.

naturSETTE-D permeabel settemasse. 
Settelag fra 30 - 80 mm (avhengig av 
natursteinens grovhet/overflate).

naturSETTE-D benyttes også som bærelag. 
Komprimeres lett. 
80 - 150 mm tykkelse.

Forsterkningslag.

Se faktablad og teknisk utgave for nærmere beskrivelse

• Tett og sterk i topp med BETO naturFUG
• Permeabel med god heft i sette- og bærelag
 med BETO naturSETTE-D
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BETO naturSETTE-D
Unik permeabel (vanngjennomtrengelig) settemasse 
som også kan benyttes som bærelag og evt. erstatning 
for betongplate. Naturstein kan monteres direkte på 
massen. Varmekabler kan legges direkte i mørtelen!

1000 kg storsekk
Bestillingsvare

17

Unik permeabel (vanngjennomtrengelig) 
settemasse som også kan benyttes som bærelag 
og evt. erstatning for betongplate. Naturstein 
kan monteres direkte på massen. Varmekabler 
kan legges direkte i mørtelen!

Kombinert heft og settemasse for 
naturstein, kan brukes opptil 80 mm 
høyde i en legging!

377,-

Sementbasert polymer-forsterket lim til 
naturstein som tåler vannmetting.

349,-
pr. sekk 25 kg

439,-
pr. sekk 25 kg 

BETO IRR RepAsfalt- Reparér skaden 
umiddelbart rett fra spannet!
Denne asfalten har høyere kvalitet enn den 
som ligger i veibanen. Benyttes direkte fra 
spannet uten ekstra oppvarming!

499,-
pr. spann á 25 kg

SCJ BITUMEN SPRAY 
Bitumenspray. Benyttes gjerne for 
å tette skjøt mellom gammel og ny 
asfalt, slik at vann ikke trenger inn 
og skader skjøten. Gir også bedre 
heft for ny asfalt - mot støpegods, 
betong osv.

399,-

2.945,-
pr. sekk 1000 kg

539,-
pr. spann 25 kg pr. 750 ml  spray

pr. sekk 25 kg

Solide produkter som er enkle i bruk!

Fugemasse som styrker belegget og 
hindrer vegetasjon mellom fugene. 
Stående og enkel fugeprosess!
Tett fugemasse som tåler salt og frost.

Énkomponent permeabel fugemasse for 
betong- og naturstein. Enkel i bruk. Hindrer 
vegetasjon og er vanngjennomtrengelig.

Skiferdekke montert i drensmørtel med EL-varmekabler og vann-gjennomtrengelig fugemasse.

Brostein på nett, montert i naturSETTE-D og fuget med naturFUG for å lede vannet vekk fra husveggen.

SKIFERDEKKE som er bygget opp med vann-gjennomtrengelig mørtel og fugemasse, vann kan også vandre nedigjennom hele skiferdekket.

BROSTEIN PÅ NETT som er bygget opp med vann-gjennomtrengelig mørtel og tett sementbasert fugemasse, vann ledes mot sluk.

BETO naturFUG
Fugemasse som styrker belegget og hindrer vegetasjon 
mellom fugene. Stående og enkel fugeprosess!
Tett fugemasse som tåler salt og frost.

Farge: Lys grå
25 kg sekk

STØPEMØRTEL B20
(FINBETONG) Støpemørtel til 
mindre støpearbeider.
Trykkfasthet: Ca. 25 N/mm2. 
Forbruk: 1,7 - 1,9 kg/dm3.
48 sekker/pall.

20 kg sekk

STØPEMØRTEL B30
(FINBETONG) Støpemørtel til 
mindre støpearbeider.
Trykkfasthet: Ca. 35 N/mm2. 
48 sekker/pall.

20 kg sekk

CONBIT
Sementbasert mørtel for liming 
av naturstein, skifer, betongheller, 
kantstein og lignende til betong 
og asfalt.

20 kg sekk
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Verktøy

KANTSTEINKLYPE
• Vekt: 3,8 kg
• Gripevidde: 0 - 400 mm
• Innsidehøyde: 200 mm
• Maks last: 150 kg

MASKINKLYPE
• Kapasitet: 600 kg
• Åpning: 5 - 60 cm
• Innvendig høyde: 18,5 cm
• Lengde på gripearmer: 35 cm
• Vekt: 29 kg

SPORMEISEL
Trow & Holden Spormeisel med karbidtupp
- brukes til å splitte stein i to, eller lage en linje på 
steinen før den skal trimmes.

• Meisel Spor 38 mm T&H
• Meisel Spor 50 mm T&H

KANTMEISEL
Trow & Holden Kantmeisel i herdet stål, med karbin-
tupp. Bredde 50 mm. Genial til deling av granitt.

KILE & BLEKK
• 10 mm T&H
• 12 mm T&H 
• 16 mm T&H 
• 19 mm T&H

DIAMANTBLAD
For naturstein, skifer, betong og granitt.

• 125 mm
• 230 mm 
• 350 mm 
• 400 mm
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Husqvarna K 970 
Kappsag - bensin

Kappemaskinen K 970 er robust, pålitelig, lett og kraftig - og klar 
til dyst når du er det. Dette er det beste valget når du trenger en 
allround kappemaskin som takler de mest utfordrende forholdene 
og tåler variasjoner i klima og drivstoff.

Egnet for veiarbeid ved bruk av vognen KV 970. Vognen gjør også 
at du kan konsentrere deg helt og fullt om kappingen.

Maks. skjæredybde: 155 mm
Blad-diameter, maks.: 400 mm
Utgangseffekt:  4.8 kW

Husqvarna K 770 
Motorkapper - bensin

Husqvarna K 770 er en allsidig kappsag med egenskaper som gjør den til 
en av de beste kappsagene på markedet.

Utstyrt med semiautomatisk SmartTension system som sikrer optimal 
kraftoverføring, minimal slitasje og maksimal levetid på drivreimen. 

Den lave vekten, utmerkede kraft-til-vekt forhold, pålitelige startegenska-
per og eksepsjonelt lave vibrasjonstall betyr mindre slitasje på operatøren 
og maksimal effektivitet. Godt egnet for veiarbeid med sagvognen KV7.

Maks. skjæredybde: 125 mm
Blad-diameter, maks.: 350 mm
Utgangseffekt:  3.7 kW

Verktøy

”Evighets-
produktet”

granitt



ÅPNINGSTIDER

VINTERTID (1. oktober -> PÅSKE):
Mandag - torsdag: kl 07.00 - 17.00
Fredag:  kl 07.00 - 16.00
Lørdag:  Stengt

SOMMERTID (PÅSKE -> 30. september):
Mandag - torsdag: kl 07.00 - 18.00
Fredag:  kl 07.00 - 17.00
Lørdag:  kl 09.00 - 15.00

VI HAR PRODUKTENE!

- best i byen på stein...

Granitt og Betongvare AS
Strømsveien 312, 1081 Oslo

Tlf. 23 37 84 40
firmapost@g-b.no  •  www.g-b.no

Her finner du oss:

Har du et prosjekt?

Lisa Elin Markström
Salgsansvarlig
Markprodukter
Tlf. 479 05 836
lisa@g-b.no

Anders
Bjørndal Granli
Lagermedarbeider

Stian Tvedt Nilsen
Salgsansvarlig
Butikk og Skifer
Tlf. 995 81 567
stn@g-b.no

Jan Rune Walskrå
Salgsansvarlig VVA
Lager-/Logistikkansv.
Tlf. 917 46 338
jrw@g-b.no

Geir Inge Støve
Daglig leder

Tlf. 478 60 958
geir.inge@g-b.no

Tom Atle Pettersen
Salgsansvarlig Mørtel/
Fasade/Herdeplast
Tlf. 930 73 253
tap@g-b.no

Erik Gjellan Bjerkevoll
Salgsansvarlig VVA/
Granitt/Mark/KS/HMS
Tlf. 909 30 085
egb@g-b.no

Eirik Selfors Lund 
Kundekonsulent
Tlf. 455 11 018
els@g-b.no

Øystein 
Nielsen
Lagermedarbeider


