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Et stykke
av naturen

LISA FORKLARER
Vi på Granitt og Betongvare er stolte over å kunne tilby våre kunder et 

stort utvalg av varer, fra flere ulike leverandører. Med et bredt spekter 
av produkter og løsninger, kan vi tilby våre kunder akkurat det som 
skal til for å få jobben utført.

Med høy kunnskap og godt samarbeid med våre leverandører, gjør 
det oss til ledende totalforhandler innen bygg- og anleggsbran-

sjen. Vi har et stort lager, plassert sentralt i Oslo, med gode  
logistikkløsninger og med det klarer vi å tilby kunder en 

rask, sikker og god handel.

For oss finnes det ingen problemer, bare løsninger...

Ta kontakt for hjelp til ditt prosjekt!

Ledende
total- 

leverandør

Mark-produkter er et vidtomfattende fagfelt. Det 
innebærer som regel flere prosesser og delproduk-
ter som må planlegges og ”spille sammen” for å få 
et vellykket resultat - både funksjonelt og estetisk. 

Belegningssteinen, hellene, muren, trappen, kant-
steinen og belysningen, - altså det synlige sluttre-
sultatet, er ikke nok. Riktig håndtering av grunnfor-
hold og masse, isolasjon og drenering må på plass 
for et godt og varig sluttprodukt.

Vi har alle nødvendige produkter og verktøy til hele 
prosessen, og hjelper deg gjerne med gode råd og 
veiledning gjennom ditt prosjekt.
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Herregård tromlet, gråmix
(Foto: Asak Miljøstein AS)

PRODUKTUTVALG
• Dekorstein
• Trapp
• Systemfliser
• Vedlikehold

• Varselheller
• Heller
• Belegningsstein
• Kantstein
• Mur

Arctic Aaltvedt 45/60
(Foto: Aaltvedt Stein)

Flishelle XT20
(Foto: Dekora)

Helle Lava AC
(Foto: Asak Miljøstein AS)

Taktile heller
(Foto: Asak Miljøstein AS)

4 NYE FARGER
I ARENA-SERIEN

(Foto: Asak Miljøstein AS)
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Tilbehør • Verktøy

Produkt Produktinfo

Asak Fugesand
Herregårdssand 0 - 1 mm.

Forbruk ca. 8 m2 pr. sekk
25 kg sekk

Aaltvedt Fugesand
Til heller og stein m/fugeknast.

Fugebredde 2 - 12 mm
20 kg sekk

Settesand 
0 - 5 mm / 2 - 5 mm
20 kg sekk - 1400 kg big-bag

Pukk 
8 - 16 mm / 16 - 22 mm
Fra 1150 kg big-bag (ca. 1,0 m3)

Steinlim PU 700
Blanding av lim og lut!
Dette limet er kjempe-enkelt å 
bruke. Og steinen sitter bom-
fast! En boks (500 ml) holder til
20 lm.

Arita Betong & Stein
Impregnering
Vannavstøtende impregnering 
for betongoverflater, mørtel, 
puss, fug, tegl og naturstein.
Forbruk: Betong: 8 - 10 m2/l
Skifer: 14 - 20 m2/l

1 liter og 5 liter

Produkt Produktinfo

Probst Steinsaks
AL-43-EASY-V
Steinsaks med kuttelengde
på 43 cm.

Probst PPH Helleklyper
For legging av betong- og 
natursteinsheller.

Stor justerbar rekkevidde for 
alle heller. Kommer i tre størrel-
ser. Kan løfte 60 kg.

Probst FXH-25 Helleløfter
Gjør det lettere for flisleggere, 
anleggsgartnere osv. å løfte, 
flytte og legge store fliser, 
naturstein og plater med en 
hånd, samtidig som det er mer 
skånsomt for ryggen.

Rekylfri hammer DB
Hammerhodet er dekket 
med uretan, og den rekylfrie 
funksjonen bruker stålkuler for 
å dempe slaget og redusere 
rekylen.

Steinsetterhammer 
1500 G

(Foto: Asak Miljøstein AS)Vertica mur (Foto: Asak Miljøstein AS)
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Belysning • Flisheller

Fusion 60
12V / 0,90W / 1VA
Ø = 68 / H = 42 mm
m/Ring 68

Blink Dark
12V / 1W / 1,7VA LED
Ø = 100 / H = 48 mm

Wedge Dark
12V / 1W / 1,6VA LED
100 x 100 x 63 mm

Scope
12V / 3W / 5,3VA 
LED

Med In-lite system kan 
du levere en totalpakke 

- RASKT og ENKELT

HUB 100 / 
SMART- 
HUB 150
Trafoer

Utendørs flisheller
20 mm tykke heller i XT20-serien fra Dekora kan legges direkte på gress, grus 
eller sand, eller på eksisterende belegningsstein, terrasse-gulv, etc.

Et system bestående av støtte-
bein i plast, klips og skinner gjør 
montering av utendørs flisheller 
både tidsbesparende og 
fleksibelt.
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Overvannshåndtering

Overvannshåndtering
Klimaendringer fører til hyppigere og kraf-
tigere nedbør. Sammen med økt fortetting 
og urbanisering, gir det stadig større utfor-
dringer knyttet til håndtering av overvann.

I årene fremover er det ventet at vi vil opp-
leve mer styrtregn. Det gir utfordringer 
med overvann i byer og tettbygde strøk. 

(Ref. www.baerum.kommune.no)

Asak drenerende dekke (Foto: Asak Miljøstein AS)

Aaltvedt drenerende dekke
(Foto: Aaltvedt Stein)
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Drenering

Drenering
Linjeavløp er dagens måte å ta vare på det 
ekstreme klimaet og alt regnet det med-
fører. Det finnes vannrenner fra det lille 
huset til store områder med store belast-
ninger, som flyplasser og havner.
Med riktig valg av renne så har hus og 
annen bebyggelse store muligheter til 
å klare seg fra skaden og flommen 
forårsaket av høy vannstand.

ACO Hexaline (Foto: Asak Miljøstein AS)

Arena Dren (Foto: Asak Miljøstein AS)

Rennehelle
Rett
35 x 35 x 7
2,86 stk./lm
18,0 kg/lm
Nobb: 46180960

Vann- og avløpsnettet i norske byer og 
tettsteder er rett og slett ikke i nærheten 
av å takle det nye ekstremregnet. Alt over-
vann kan ikke lenger fraktes i rør, fastslår 
Norsk Vann.

(Ref. www.belegningsstein.info)

ACO er verdens ledende innen bakkedre-
neringssystem, og tilbyr renner og rister 
med en rekke fordeler for både estetisk 
appell og hydraulisk kapasitet som enkel 
installasjon og vedlikehold.

Rennehelle
U (ende)
35 x 35 x 7
2,86 stk./lm
18,0 kg/lm
Nobb: 46180521

ASAK
Drenstein
20 x 20 x 8
25 stk./m2

175 kg/m2

Åpning: 13,2 %

Aaltvedt
Gressarmering
60 x 40 x 10
4 stk./m2

33 kg/m2

Nobb: 22198543



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...

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
esl@g-b.no

Øystein 
Nielsen
Lagermedarbeider

Granitt og Betongvare AS
Strømsveien 312, 1081 Oslo

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


