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Tidløst og
eksklusivt!

STIAN FORKLARER
Granitt og Betongvare AS har gjennom en rekke år i bransjen vokst 

til å bli en av de ledende aktørene på skifer, og alt tilhørende, i Oslo 
og omegn.

Med moderne fasiliteter, høy kunnskap, konkurransedyktige priser 
og et ønske om å alltid yte den høyeste service for våre kunder. 
Vi leverer alt fra den minste skiferplata foran peisen, til de større 

offentlige områdene. Ingen levering er for liten, ingen levering 
er for stor.

Granitt og Betongvare AS er med fra planleggingen
til ferdig produkt. Vi leverer fra bunn til topp, alt ifra

settemasse, lim, fug og impregnering. Og vi har de
riktige verktøyene for å få jobben gjort.

Skifer og norsk stein er i vinden som aldri før og
vi leverer bredt. Med et stort lager, samt de bes-
te logistikkløsningene, leverer vi uavhengig av
geografi og plassering.

VELG NORSK, VELG ET BÆREKRAFTIG
MATERIALE, VELG SKIFER!

Ta kontakt for hjelp til ditt prosjekt!

Skifer ble dannet for rundt 750 millioner år siden. 
Utvinning av skiferen gjøres ved sprenging av ras-
ter/paller. Ved spalting brukes lufthammer og kiler. 

Videre bearbeidelse av skiferen forgår ved at plate-
ne “ripes” og skiferen brytes eller banes med ham-
mer og meisel. Ved deling av platene til flis/trinn 
benyttes samme prinsipp som ved deling av glass.

”Evighets-
produktet”

skifer
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SKIFER
”Skifer - det norske gullet!”
Skifer er et materiale med lange tradisjoner. 
Likevel er den moderne uansett tid og
motesvingninger.

Brukt alene eller i kombinasjon med andre 
materialer, bare fantasien setter grenser for 
hva skiferen kan brukes til.
Skifer gir uante muligheter, langt flere enn 
de fleste er klar over. Hver stein er unik!
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Typer & kvaliteter

OPPDAL SKIFER 

DOVRE SKIFER 

OTTA SKIFER 

ALTA SKIFER 

TYPER &
KVALITETER
Skifer kommer i flere varianter, 
størrelser og farger. Den nor-
ske skiferen er i en særklasse 
når det kommer til kvalitet.

Med egenskaper som frostsik-
ker, slitesterk, bestandig mot salt 
og syrer gjør at bruksområdene 
er nærmest ubegrensede.



TYPER & KVALITETER • SKIFERBROSJYRE   5

Typer & kvaliteter

Quatro takskifer
- vakkert, bestandig og vedlikeholdsfritt 

Mens billige takmaterialer ofte har kort levetid, holder Quatro takskifer seg pen så lenge du lever. Ikke bare 
gir den et meget eksklusivt inntrykk, den er også langt rimeligere enn du tror.  Takskifer gir huset et estetisk 
utseende med særpreg. Vi leverer Quatro takskifer til både store og små tak. Legg Quatro takskifer i dag – 
så kan noen andre skifte det om hundre år.  

Rektangulær
•  Størrelse: 40 x 20 cm** 
•  Tykkelse: 11 – 15 m
•  Antall skifer/m²: ca. 31 stk
•  Vekt/m²: ca. 62 kg
•  Lekteravstand: ca 16,5 cm

Firkant
•  Størrelse 40 x 40 cm*
•  Tykkelse: 8 mm, +/- 1 mm
•   Antall skifer/m²: ca. 9,3 stk
•  Vekt/m²: ca. 31,5 kg
•   Lekteravstand: ca. 23 cm

Lapstein
•  Størrelse: 40 x 30 cm*
•  Tykkelse: 8 mm, +/- 1 mm
•  Antall skifer/m²: ca. 20,5 stk
•  Vekt/m²: ca. 41 kg
•  Lekteravstand: ca 16,5 cm

* Finnes i forskjellige størrelser.
** Finnes i forskjellige størrelser og varianter.

G A R A N T
I

TA

KSKIFER

100 ÅR

BRUDDSKIFER
Bruddheller er heller som er 

uregelmessig i form og fasong. 
Vi leverer bruddskifer i alle typer, 

størrelser og tykkelser.

OPPDAL, DOVRE, OTTA og ALTA

SKIFERMUR
Skifermur er godt egnet hvis du ønsker et 
naturlig, men samtidig vakkert og tidløst 

preg. Kan brukes i både små og store pro-
sjekter. Fler og fler bruker skifer som bekled-
ning på hus og hytte. Ikke bare er beklednin-

gen vedlikeholdsfri, men også utrolig stilig og 
luksuriøs. DOVRE og OPPDAL

SKIFERFLIS
Skiferflis er noe av det mest eksklusive 

du kan legge på gulv/platting. Det er 
naturlig og ekte, samt at det krever lite 

med vedlikehold. 

OPPDAL, OTTA og ALTA

TRAPPER
Trapper kan lages i mange varianter, både 
når det gjelder utforming og materialvalg. 

Skifertrapp er et godt valg hvis du ønsker en 
eksklusiv stein med naturlig uttrykk. Skifer til 

trapper egner seg like godt inne som ute. 

Vanlige typer: OPPDAL, OTTA og ALTA

TAKSKIFER
Norsk takskifer er kjent for sin gode kvalitet samt 

sine enestående egenskaper. Den har høyt inn-
hold av kvart og en stor tetthet noe som gjør at 

skiferen tåler ekstreme påkjenninger.
Perfekt til tak! 

ALTA og OTTA
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Lim • Fugemasse • Vedlikehold

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

20 kg sekk

MEGARAPID 2K PLUS
To-komponent hurtigherdende
sementbasert lim for
keramisk flis og Otta-skifer.

25 kg sett

Bærekraftig
og miljø-
vennlig

SKIFERFUG
Fugemørtel til skifer, naturstein 
og limtegl på gulv og vegg for 
utvendig og innvendig bruk.

20 kg sekk

MAPECRETE STAIN PROTECTION
Vann- og oljeavvisende behandling 
som motvirker flekker til bruk på 
betong, naturstein og sement- 
baserte overflater.

Forbruk: Ca. 0,1 - 0,3 kg/m² avhengig 
av porøsiteten i betongen.
Påføring: Airless sprøyte eller kost.

25 kg kanne

Hver stein
er unik...
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Collomix XO 4 R HF mørteldrill
En svært kraftig maskin med utmerket ergonomi. Utviklet for de fleste blandeopp-
gaver, som for eksempel støpemasse, mørtel, lim, fugemasse, sparkel, flytmasse og 
bitumen, opp til et volum på 65 liter per blanding.
Stort moment gir nok blandekraft og hastighet til materialer med høy viskositet. 
Oppreist arbeidsstilling og nyutviklede ergonomiske håndtak. Solide komponenter 
gjør dette til en svært pålitelig maskin. Visp WK for mørtel av alle slag, gips, avret-
tingsmasse, lim osv. Leveres med visp WK 140 HF.

Motor:   1500 W/6 A
Gir:   2
Vekt:   6,3 kg
Kobling:   Hexafix/M14
Maks blandemengde: 60 L
Maks hastighet:  420 / 590 o/m

Verktøy

Zoe 150 flisesag
Kraftig sag for kutting av granitt, skifer, murstein, naturstein, fliser osv.
Kraftig vannpumpe og jetdyser sørger for optimal kjøling av diamantbladet.

Teleskopisk benstativ for enkel transport, utskiftbart vannkar som tåler 
høye temperaturforskjeller og motor som kan tiltes for jollykutt.

Motor:   2200 W
Vekt:   104 kg
Størrelse:  190 x 70 x 95 cm
Maks kuttelengde: 150 cm, diagonalt 90 cm
Maks kuttehøyde:  120 mm enkeltkutt, 240 mm dobbeltkutt.

T&H SKIFERKNIV
Herdet skiferkniv - brukes til å avrunde 
hjørner på skifer for å få et fint resultat.

T&H RISSER FOR SKIFER
- brukes til å lage et riss i
skifer for deretter å dele
steinen med en settmeisel.

T&H MEISEL SETT/BUTT 50 mm
Perfekt til trimming og til å slå av
større biter av stein til ønsket størrelse
når steinen er relativ flat.

T&H SPALTEMEISEL FOR SKIFER
0 - 22 mm
Spaltemeisel 0 - 22 mm i herdet
stål for lang levetid. Brukes for å
spalte skifer i tynnere lag.
Følg lagdelingen i skiferen.



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


