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Larvikitt knust dekorstein/ Murblokk 40x40xfl 

LARVIKITT

Larvikittblokka fra Klåstad, har en dyp mørk farge som gir steinen et 
organisk, solid, og samtidig et elegant preg. Larvikitt er Norges 

nasjonalstein og et meget populært produkt som eksporteres over hele 
verden.

Et miljøvennlig alternativ
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4Larvikitt



OPPDAL MØRK

Skiferstein er produsert av naturen selv. Det eneste vi mennesker gjør 
med skifer, er å hente den ut av fjellet, dele steinen opp i ulike 

tykkelser, sage den i passende størrelser og transportere skiferen til sitt 
nye hjem

De norske gullet

5Oppdal Sten



OPPDAL MØRK GOLAN
De norske gullet

Flis Børstet  10 mm, Oppdal Mørk Golan 6



OPPDAL LYS
De norske gullet

Oppdal småbrudd 7



TROLLHEIMEN
De norske gullet

Flis trollheimen børstet 30 x fl 8



9Trinn 20-30 mm, Trollheimen 



DOVRE
De norske gullet

Dovre terrengtrinn 10

1350 meter over havet i randsonen til Rondane Nasjonalpark, brytes Dovreskifer.
Beliggenheten tilsier særlig skånsom og miljøvennlig drift. Av hensyn til villreinens 

kalving og trekk, stoppes det drift i bruddet fra 1. desember til 15. juni. I 
driftssesongen er aktiviteten derfor intensiv for å ta ut års behovet.

Skiferen er kvalitetsmessig i øverste divisjon, blant kjente kvartsittskifere i så vel 
inn som utland.



ALTA

Skifer er et materiale med lange tradisjoner og med uante muligheter. 
Det er moderne uansett tid og mote. Brukt alene eller i kombinasjon 

med andre materialer, er det kun fantasien som setter grenser

De norske gullet

Bruddskifer Altaskifer. 11
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AALTVEDT TORG

Torg belegningsstein er en rett og stram steinvariant som har blitt en 
moderne klassiker! Den passer ypperlig inntil boks- og funkishus med sine 

stramme linjer.
Med sin enkle rene form, gir den også et lettere uttrykk. Den har liten fas, 

noe som gir et slettere dekke. Torg gir et godt underlag både å gå og trille på.

Modern klassiker

Aaltvedt Torg
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AALTVEDT RÅDHUS

Rådhus tromlet belegningsstein er en bestselger og en favoritt som passer 
godt inn i de aller fleste miljøer. Den er vel så egnet til nye moderne hustyper 
som til eldre ærverdige villaer. En eiendom der hus og gårdsplass harmonerer 

i form og farge gir et svært positivt førsteinntrykk. Rådhus belegningsstein 
tromles slik at kanter og flater blir mer ujevne og den får det karakteristiske 

rustikke uttrykket.

De rustikke utrykket

Aaltvedt Rådhus



14Asak Arena Trøffel
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ASAK + KOI

Arena fra Asak Miljøstein er en klassisk rektangulær belegningsstein med slett 
overflate. Det avlange formatet gir rom for kreative mønster. Arena gir et stilrent 

dekke med rene linjer som passer godt i både private og offentlige uterom. 

I samarbeidet med KOI fargestudio har Asak Miljøstein utviklet fire nye farger for 
belegningsstein; Rød Terrakotta, Blek Terrakotta, Sand og Trøffel, og én farge for 
helle (40x40 cm), Nougat. Den nye fargekolleksjonen har hentet inspirasjon fra 
naturen og vil gli mykt inn i norske omgivelser uavhengig av årstid, værforhold, 

trender og omkringliggende bygningers fasadefarger.

Varmt og innbydende uttrykk.

Arena Blek Terrakotta fra ASAK+KOI.
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ASAK NOUGAT
Varige lune og hyggelige omgivelser.

Helle med en varm brun farge beregnet for hage og terrasse. Hellen har en 
matt overflate og med et naturlig og elegant uttrykk som skaper lun hygge på 
terrassen. Fargen står også godt til grå og hvite fasader, men også til en rekke 

andre farger. Dette er en enkel farge og jobbe inn i fargepaletten til huset 
ditt.

Asak + Koi Helle Nougat.
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