MÖJLIGHETER TRÄDGÅRD
FÖR
DIN

”Genom seklen har S:t Eriks levererat
sten- och betongprodukter till prisbelönta
trädgårdar, trivsamma parker och privata
tomtytor över hela Sverige.”

SVERIGES STEN- OCH
BETONGLEVERANTÖR
SEDAN 1888
Karl-Oskar och Kristina hade nyligen utvandrat till Amerika. Telefonen
var ny och snart skulle det finnas både elektriskt ljus, automobiler och
flygplan. I världspolitiken klickade händelserna obönhörligt i varandra
på väg mot ett världskrig 25 år senare, men det var det förstås ingen
som visste.
Det var 1888, och i Uppsala inledde S:t Eriks Kakelfabrik, så småningom S:t Eriks Lervarufabriker, sin verksamhet. I dag är S:t Eriks
Sveriges ledande leverantör av plattor, marksten, murar och block
tillverkade i betong eller natursten. Genom åren har vi bidragit till
otaliga villatomter, privata och offentliga trädgårdar, trivsamma
parker, kända byggnader och allmänna platser över hela Sverige.
I den här broschyren visar vi inspirerande detaljer från miljöer vi
medverkat till. Låt oss få bidra även till ditt drömprojekt! Besök din
närmaste återförsäljare, så får du tillgång till alla produkter och all
hjälp du behöver.

VEM ÄR HAN?
Vår symbol föreställer Sankt Erik, Sveriges skyddshelgon, som
var kung av Sverige på 1150-talet. Han dödades och begravdes
i Uppsala 1160, där vi drygt 700 år senare startade vår verksamhet.
I vår logotyp finns han med för att påminna om vår långa historia,
vår stora erfarenhet och våra gedigna kunskaper.

Det började i en liten fabrik på Uppsalaslätten. Tre sekel senare finns vi med fabriker över hela Sverige.

MODERN
NÄR DU VILL SKAPA EN MODERN KÄNSLA

Man kan tro att man måste hålla sig till moderna material och
moderna former för att skapa en modern känsla i sin utemiljö.
Men faktum är att det har lika mycket att göra med hur olika
material och former spelar mot varandra. Det moderna intrycket skapas ofta av stilbrytningar som inte ansågs
”rätt” förr, med större kontraster och överraskande inslag.
Grund
anslaget kommer säkert från betongprodukter med
företrädes
vis rätvinkliga former och släta texturer, för så
uppfattar vi gärna moderna material. Men släng in några
genomtänkta accenter – lite natursten här, en upphöjd bädd
där, kanske också lite djärva färger – så har du plötsligt
en miljö som inte andas så mycket förra seklet som nästa.
I S:t Eriks breda sortiment finns alla ingredienser för att skapa
en spännande mix med en modern känsla.

KTH Arkitektskolan, Stockholm. Arkitekter: Tham & Videgård, 2015.
Trappa med infälld belysning, granithällar, gatsten i granit, Sinusplatta.

IGLO NATURGRÅ | SCALA BLOCK NATURGRÅ | MUNKSTEN NATURGRÅ | SVARTVIT SJÖSTEN | GRANITHÄLLAR
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8

MODERN

Mur IGLO naturgrå, naturgrå Munksten i två format

MODERN
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IGLO, Munksten, Scala block, dekorsten

MODERN
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MODERN

Trädgård, Norrköping, 2015, Vision Savoia, Brilliant Antracit, Pelarblock Granit, Blocksteg Granit,
EntréplanScala
Naturgrå
Granit,
block
Dekorsten
som trappa
Mörk med
Granit,
naturgrå
Dekorsten
Munksten
Dolomit,
i två
Belysningslist
format
LED
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MODERN

Granithäll Padang dark, svartvit sjösten

MODERN

Granithäll Crystal silver, svartvit sjösten

MODERN
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BÅDE TIDLÖST OCH I TIDEN
Våra produkter och lösningar efterfrågas i första
hand för sitt utseende. Många tycker helt enkelt
att det är snyggare med sten, än med asfalt
eller trätrall och när olika material blandas på
ett harmoniskt sätt. Även en grön yta kan vinna
på inslag av sten – och tvärtom. Det är mixen,
ibland kontrasten, av olika material som skapar
uttrycket.
Men sten har också praktiska fördelar. Oavsett
gällande trend så är det alltid ”rätt”. Livslängden
är lång, även vid hård förslitning och materialen
är nära på underhållsfria. Många av produkterna

Granit

kan till och med återanvändas och uppskattas då
för sin patina – de blir bara vackrare med åren
och det ser ”inbott” ut redan från början.
I dag, när miljö och hållbarhet är viktigt i alla
sammanhang, har våra material ytterligare fördelar. Betong innehåller inget som inte kommer
från naturen, och kan både återanvändas och
återvinnas. S:t Eriks använder bara svenskt grus
och stenkross som råvara, och i över 90 % av
produktionen en kompositcement med lägre
koldioxidutsläpp – s.k. grön cement.

KLASSISK

NÄR DU VILL SKAPA EN KLASSISK KÄNSLA
I det som uppfattas som klassiskt ligger ofta exklusiva
material och stilrena former, gärna med natursten av högre
kvaliteter. Sker läggningen dessutom i beprövade, harmoniska mönster och kombineras med detaljer i till exempel
ädlare träslag och en stämningsfull belysning – ja, då har du
en utemiljö värdig en herrgård. Men det går förstås att skapa
en klassisk miljö även med enklare medel. I S:t Eriks breda
sortiment finns många produkter som i tillverkningsprocessen givits en patina och känsla långt bortom den
betong de i själva verket är gjorda av, vilket ger ett naturligt intryck
trots att den inte tagits ur berg som legat i marken i en miljon år.

STORGATSTEN PORTO GRÅ | KALKSTENSHÄLL | KAPRIFOL | DEKORSTEN GOTLÄNDSK KALKSTENSKROSS

KLASSISK
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KLASSISK

Kaprifol naturgrå, råkilad Storgatsten Porto grå, Gotländsk kalkstenskross

KLASSISK
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KLASSISK
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KLASSISK

Kalkstenshällar med stengrå hårdfog

KLASSISK
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KLASSISK
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KLASSISK

Kaprifol naturgrå, råkilad Storgatsten Porto grå

KLASSISK
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KLASSISK
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KLASSISK

Kalkstenshällar med stengrå hårdfog

KLASSISK
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VI ANVÄNDER VÅR KUNSKAP
FÖR ATT DU INTE SKA BEHÖVA NÅGON
Den kunskap och erfarenhet som vi samlat på
oss under tre sekel, ställer vi till din tjänst
via våra duktiga återförsäljare. Först hjälper de
dig att välja bra material och snygga kulörer,
strukturer, former och läggningsmönster. Sedan
ser de till att leveransen fungerar smidigt och
att du vet hur du ska lägga och montera produkterna.
Vi har alltid jobbat med att göra våra produkter enkla att planera, lägga och sätta/montera.
Till exempel var vi först med att sätta distanser
på samtliga markplattor, så att vem som helst

Skiffer

kan få jämna, snygga fogar utan speciella färdig
heter eller större tidsåtgång.
Ett annat exempel är all information som du
hittar på webben, med allt från smarta konstruktionslösningar till läckra materialkombinationer och spännande läggningsmönster. På
webben hittar du också pedagogiska installations-/monteringsanvisningar och checklistor
på allt från underarbete till efterarbete.
Vi stöttar dig helt enkelt med kunskap och
idéer om allt som är runt omkring. Allt för att du
ska kunna koncentrera dig på ditt projekt.

ROFYLLT
ETT BASSORTIMENT SOM RÄCKER LÅNGT

Med S:t Eriks kvalitetsprodukter går det att skapa hela miljöer
med enkla medel. När det gäller utemiljöer av sten är det inte
avgörande att köpa de dyraste naturmaterialen rakt igenom.
Den största betydelsen för det slutliga intrycket har samspelet
av olika material, mönster, texturer, skiftningar, belysning… Där
är det en fördel att arbeta med material från S:t Eriks. Inte bara
för att vår sekellånga kunskap om och erfarenhet av produkt
utveckling och -tillverkning ger en kvalitet och noggrannhet
som du kommer att uppskatta dels i läggningsarbetet, dels
efter många decennier när miljön fortfarande håller. Utan också
för att vi har ett komplett sortiment av sten och tillbehör, så det
finns många produkter att jobba med när du skapar din miljö.
Bara fantasin sätter gränser – och den är ju gratis!

KTH Arkitektskolan, Stockholm. Arkitekter: Tham & Videgård, 2015.
Trappa med infälld belysning, granithällar, gatsten i granit, Sinusplatta.
POOLKANSTEN OCH GRANITHÄLL CRYSTAL SILVER | STORGATSTEN PORTO GRÅ
DEKORSTEN GRANITE BALLS OCH GOTLÄNDSK KALKSTENSKROSS | KANTSTEN RV6 PEARL GREY

ROFYLLT
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ROFYLLT

Poolkansten och granithäll Crystal silver, Kantsten RV6 Pearl grey

ROFYLLT
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ROFYLLT
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ROFYLLT

Poolkansten Crystal silver

ROFYLLT

Poolkansten Crystal silver

ROFYLLT

33

ROFYLLT
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ROFYLLT

Granithäll Crystal silver, Storgatsten Porto grå, Dekorsten Granite balls och Kantsten RV6 Pearl grey

ROFYLLT

Granithäll Crystal silver, Storgatsten Porto grå och Kantsten RV6 Pearl grey

ROFYLLT
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HELHETSLÖSNINGAR

FÖR DIN TOMT OCH DIN TRÄDGÅRD
Vi har hundratals produkter i vårt sortiment, från
vacker natursten, plattor och takpannor till ett
komplett tillbehörssortiment med lim, fog, sand,
impregnering, kross i säck och fiberduk.
Det betyder att du kan få alla produkter till
ditt projekt från en enda leverantör, och kan lita

Porfyr

på att du jobbar med ett produktsystem som
hänger ihop.
När du bestämt dig för vilket material du vill
lägga, kontakta din återförsäljare om verktyg,
tillbehör och hjälpmedel som du kan hyra för att
underlätta läggning och montering.

SORTIMENT

S:t Eriks är Sveriges sten- och betongleverantör sedan 1888. Få, om något, företag
i branschen har en sådan bredd i produktsortimentet som S:t Eriks. Den stora produktbredden gör att det är lätt att hitta de produkter du behöver och de kombinationer som passar just din trädgård.

MARKBELÄGGNING
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Markbeläggning
Marksten, plattor, kantstöd

Vision

Vision struktur

Vision är en stilren och exklusiv trädgårdsplatta med
en yta som varsamt blästras för att få fram naturstensballasten. Plattans yta för tankarna till natursten med
sin vackra och livfulla yta. Tack vare tillverknings
metoden och den dekorativa ytballasten får Vision
en unik färgbeständighet. Finns i tre olika nyanser.

Vision Struktur har en vackert strukturerad yta
som skapar vackra skuggspel över beläggningen.
Tack vare tillverkningsmetoden och den dekorativa
ytballasten som varsamt blästras fram får Vision
en unik färgbeständighet. Finns i tre olika nyanser.

Chateau

Ravel

Den oregelbundna formen och de vågiga, ofasade
kanterna ger en helt ny upplevelse som aldrig blir
tråkig. Cirkus struktur har en svagt strukturerad yta
samt en liten fas. Levereras i hela lag där det ingår sju
format som är lätta att lägga i ett varierande mönster.

Ravel är en elegant trädgårdsplatta med många
möjligheter. Den borstade ytan skapar ett intressant
mönster som framhävs ytterligare om plattan vänds åt
olika håll och på grund av plattans ljusa färg. Nyansen
är lätt att kombinera med omgivningen och övriga
markstenar och plattor.

Gerlo struktur

Gerlo struktur, en maffig platta med sitt stora
format 600x400 mm. Strukturerad och melerad
vilket ger en livlig och attraktiv yta. Den skyddande
impregneringen gör den lätt att hålla ren. Finns
i två melerade färger.

Den strikta, släta betongen kombinerat med den
mjuka formen på de stiliserade blomslingorna gör
att plattan blir ett konstverk i sig. Skapa olika
mönsterbilder eller lägg in enstaka Kaprifolplattor
i en slät beläggning för ett överraskande och
effektfullt resultat.

Benelux

NYHET

Cirkus / Cirkus struktur

Structura för tankarna till natursten och huggen
skiffer. Den mönstrade ytan ger liv och karaktär åt
beläggningen och den eleganta Structuraplattan
lämpar sig därför väl för trädgårdar och entréer.

Kaprifol

NYHET

Chateau är en exklusiv naturstenslik trädgårdsplatta
som passar lika bra i uterummet som på terrassen.
Ytan har varsamt blästrats och strukturen, som
påminner om sandsten, är mjuk och behaglig att
gå barfota på.

Structura

Benelux, plattan med det lilla extra – lätt strukturerad yta med riktigt svart glansig toppcoating gör
ytan väldigt lättstädad och skyddar mot fläckar. Skön
yta att gå barfota på och passar perfekt för uteplatsen
eller gången upp till huset. Format 600x400.

Trädgård, Norrköping, 2015, Vision Savoia, Brilliant Antracit, Pelarblock Granit, Blocksteg Padang dark,
Entréplan Granit, Dekorsten Mörk Granit, Dekorsten Dolomit, Belysningslist LED

FÅ LÅNG HÅLLBARHET
Ett grundligt förarbete är nödvändigt för att du ska kunna
njuta av beläggningen under många, många år. Slarva därför
inte med grundarbetet och använd alltid geotextil (fiberduk)
mellan jorden och bärlagret. Duken fungerar som separationsskikt, tar upp spänningar och stabiliserar ytan. Lägg
aldrig plattor/marksten direkt på matjorden eftersom den
rör sig av frostens inverkan vid frysning och tö. Fukt och tjäle
kan dessutom frysa under plattorna och orsaka sättningar.
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Tänk också på att använda ett ordentligt kantstöd för att
förankra och spänna in ytan, samt att alltid ha ordentligt
med fogsand i fogarna för att få stenarna att samverka
vid belastning.
När du har investerat i din utemiljö kan en skyddande
impregnering utföras för att bevara utseendet och försämra
förutsättningarna för organiskt material att få fäste i plattorna.
Genom att använda SurfaPore som är ett vattenbaserat
impregneringsmedel, stöts fukten bort och reducerar
uppkomsten av lavar och påväxt.

Klassik

Premium

Frilagda

En traditionell slät platta med oändliga möjligheter
och flera användningsområden på grund av de många
formaten. Resultatet blir en stilren och slät mark
beläggning som är mycket funktionell och vacker
i sin enkelhet.

Premiumplattan pryder sin plats både i villaträdgården
och i stadsmiljö. De många storlekarna och formaten
kan varieras i det oändliga och den släta ytan med de
rundade hörnen ger ett mjukt intryck. Kombinera
gärna med andra plattor, markstenar eller natursten.

De frilagda plattorna har funnits länge i våra
trädgårdar och är fortfarande en populär produkt.
Ytan av natursten är slitstark och finns i flera varianter
som är lätta att kombinera med andra material och
färger. Det finns även kantstöd med frilagd yta.

SORTIMENT / MARKBELÄGGNING
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Rustik
Rustik marksten lyfter de flesta miljöer med sin
speciella karaktär och lätt slitna, trumlade kanter.
I produktserien finns även belysningsstenar och
murblock som tillsammans skapar en fin,
sammanhållande helhet.

Gerlo

IVÅG

Rustik / Rustik struktur kilsten

Rustik struktur är en trumlad marksten som får sin
prägel av sin strukturerade yta och den melerade
färgen. Färgen och ytstrukturen gör att läggningsytan
blir livfull med en vacker färgskiftning.

En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form
som följer naturens egna struktur. Den runda formen
förstärker intrycket av flera rum i trädgården. Rustik
kilstenar är tumlade markstenar som ger ett klassiskt
intryck som fungerar i de flesta miljöer. Matcha gärna
med Rustik markstenar och Rustik block.

Structura Lava

Scala
Scala uttrycker en modern och avskalad stil. De
ofasade kanterna ger en markbeläggning med slät
yta och diskreta fogar. I kombination med en låg
mur av Scala block ur samma serie förhöjs det
stilrena intrycket.

Rustik block grå, Rustik sten antracit, platta Structura Lava

Rustik struktur

Benelux

Munksten
Med sina många format är Munkstenen mycket funktionell och ger en sober och stilren markbeläggning.
Detta gör stenen användbar i många sammanhang
och den passar utmärkt tillsammans med andra
markstenar och plattor.

IVÅG
IVÅG är ett designat beläggningskoncept med
organiska moduler som samspelar med naturen i ett
genomtänkt system. IVÅG inspirerar till personliga
lösningar både i trädgården och på balkongen.
Formgiven av Signe Persson-Melin.

Marktegel

Birka

Trädgårdskantstöd

Teglet kan läggas på bredsidan men också
på högkant för en ännu mer tålig beläggning med
annan karaktär. Lagd på högkant passar den utmärkt
till garageuppfarten då tillverkningsmetoden ger
teglet en högre tryckhållfasthet.

På ytor som man vill ska vara körbara och samtidigt
gröna kan man använda gräsarmering. Gräsarmeringsplattorna har många användningsområden. Skapa en
gång, rama in uteplatsen eller lägg Birka på hela
garageuppfarten.

Trädgårdskantstödet är en lättarbetad och smidig
kantsten. Här finns flera sorter att välja mellan som
passar till olika material och färger i övriga trädgården.
Kantstödet med frilagd yta är en variant där utsidan
får en fin struktur av natursten.

1500

100

Belysningsten

Marktegel

42

SORTIMENT / MARKBELÄGGNING

Cirkus struktur

Stålkant

Till Rustik och Rustik struktur finns en belysningssten
att komplettera med. Utgå ifrån platsens specifika
karaktär och fundera kring praktiska lösningar och
behov. En upplyst trädgård andas både skönhet och
trygghet. Här finns möjlighet att låta estetik och
funktion samarbeta. LED-lampa om 0,6W.

Glassten
Glasstenen har en slät yta och en isig känsla som
påminner om frost. Den finns i två format där den
minsta passar in i Rustik sortimentet och den större
fungerar med Scala och Munksten. Varje sten belyses
med en energisnål Power LED-lampa (1,2W).

Stålkant
Stålkant av cortenstål får snart den fina rostbruna
färgen. Används för rabattkanter i privat eller
offentlig miljö, skapar lätt snygga linjer, raka som
svängda. Finns i två längder samt med tillhörande
skarvjärn för rak eller vinkel, lätt att skruvas ihop
med bult och mutter.

SORTIMENT / MARKBELÄGGNING
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Birka Naturgrå

UNDVIK FÄRGSKIFTNINGAR
Markstenar, plattor och mursten varierar i färg och ytstruktur, eftersom produkterna är hämtade ur naturen.
Därför kan ett parti produkter skilja sig från ett annat. För
att slippa tvära färgskarvar på den färdiga ytan, ska du
plocka stenar/plattor/block ur flera pallar samtidigt, en
stapel i taget, uppifrån och ned, inte lager för lager.

Scala Naturgrå
44

SORTIMENT / MARKBELÄGGNING

Chateau Desert

Platta Ravel naturvit
SORTIMENT / MARKBELÄGGNING
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Murar
Blockmurar

Topaz

Smaragd

Topaz är ett lätthanterligt och mångsidigt
T-format block som har många användningsområden,
enkel och dubbelsidiga, raka och svängda, inner och
ytterhörn, avslut och pelare, allt med normalblocket.
Är också snyggt som kantsten med dess lätt rundade
klippta yta.

Lättbyggd och vackert rundklippt, Smaragds
unika rundning likt naturstensytor. Smaragd har
användarvänliga murstenar som både är lätta att
lyfta och att lägga. De rundklippta blocken möter
varandra till en livfull muryta och med vår nya färg
Grafit mix skapar vi en dimension till. Med multikrönet
slipper du en massa kapningar vid svängda murar.

Vertica

AWS Windsor

Vertica är en maffig mur med sin höjd om
200 mm, passar bra låg som hög. Du får en mur
som är estetiskt tilltalande med dess rundklippta yta
och skapar en dimension till med färgen Grafit mix,
melerad grå/svart. Låsningen är utformad för att
passa höga stödmurskonstruktioner och med geo
armering kan du i princip bygga hur hög mur som helst.

AWS Windsor är utmärkt för de mindre murarna i
trädgården. Blocket har en speciellt utformad välvd
front med en riven ytstruktur. Det lilla formatet gör
det enkelt att bygga både raka och svängda murar
och rabattkanter.

Klassik block

IGLO
IGLO är ett mursystem med ihåliga block och pelarblock för vertikala, dubbelsidiga murar. Med sin släta
och raka form är det en fantastisk trädgårdsmur och
tillsammans med pelare passar muren in i de flesta
miljöer och sammanhang.

Benämning

Klassik block är ett stilrent betongblock som
har en rad olika användningsområden som trappor,
murar, planteringslådor eller varför inte som kantstöd.

Dimension mm

Benämning

Dimension mm
350x700x150
350x350x150

Benämning

Dimension mm

Benämning

Dimension mm

Benämning

Dimension mm

Benämning

Dimension mm

Normalblock

210x420x170

Normalblock

Normalblock

150x305x100

Normalblock

250x435x150

Normalblock

280x450x200

Normalblock

200x300x100

Ändblock hel

210x420x170

Halvblock

Multikrön

330x200/175x75

Hörnblock

217x435x150

Hörnblock

225x450x200

Färg: Naturgrå, Antracit

Ändblock halv

210x210x170

Färg: Naturgrå, Antracit

Krönplatta pelare

420x420x75

Multikrön

330x200/175x75

Krönplatta

300x240/210x100

Pelarblock

284x284x170

Krönplatta

250x500x50

Krönplatta pelare

324x324x60

Färg: Naturgrå, Antracit, Grafit mix

Färg: Naturgrå, Antracit

Färg: Naturgrå, Grafit mix

NYHET

Färg: Naturgrå, Antracit

Onyx

Långsmalt mångsidigt block med stilren rak
klippt yta. Bygg raka enkel- eller dubbelsidiga murar,
dela blocket i två för att bygga hörn eller pelare.
Passar även bra som låg kantsten med klippt topp.

Brilliant
En vacker trädgårdsmur byggs lätt med Brilliant, rak
eller svängd, låg eller hög. Blocket har en rak, knäckt
framsida med en fasning som ger liv i ytan. Brilliant
ger ett elegant och exklusivt intryck och smälter lätt
in i olika miljöer och omgivningar. Fäll in LED belysning som ger ett vackert släpljus över murytan.

Rubin

Rustik block

Rubin är en dubbelsidig mur med en knäckt naturstenslik yta. Med Rubin finns möjlighet att bygga både
låga och höga men också svängda trädgårdsmurar
som blir fantastiska blickfång i trädgården. Blocket är
ihåligt och fylls med grus eller betong beroende på
önskad höjd.

Rustik block ger en stabil och vacker inramning av
markbeläggningen och precis som markstenen i
samma serie är blocket trumlat för att få sin speciella
karaktär med lätt slitna kanter. Blocket är en mångsidig mursten som fungerar lika bra som kantstöd,
låg mur, nivåupptagande trädgårdstrappor eller
terrasseringar.

Scala block
I vår produktserie Scala ingår ett ofasat murblock
med många användningsområden. Det ger en
stabil och distinkt inramning som kant mot marksten
eller plattor men fungerar också som låg mur runt
t ex rabatten eller som en nivåupptagande
trädgårdstrappa.

Kantblock
Kantblocket har helt raka sidor och ofasade kanter.
Det ger ett modernt intryck med sin strikta enkelhet.
Blocket passar utmärkt som trappa vid entrén, som
låg stödmur eller som en stabil kantförstärkare mellan
olika beläggningstyper.

Benämning

Dimension mm

Benämning

Dimension mm

Benämning

Dimension mm

Benämning

Dimension mm

Benämning

Dimension mm

Benämning

Dimension mm

Normalblock

150x610x100

Normalblock

270x435x150

Normalblock

240x300/240x150

Normalblock

190x390x138

Normalblock

190x390x138

Normalblock

250x500x130

Krönplatta

280x300/240x75

Radieblock

240x217/157x150

Avl block stort

210/240x240x150

Halvblock

190x195x138

Halvblock

190x195x138

Färg: Naturgrå, Antracit

Hörnblock

217x435x150

Avl block litet

90/120x240x150

Multiblock

190x138x138

Multiblock

190x138x138

Trappblock

400x450x150

Pelarblock

320x320x150

Radieblock

195/145x190x138

Färg: Naturgrå, Antracit

Krönplatta

300x435x75

Hörnblock

240x360x150

Färg: Naturgrå, Antracit, Terra, Karminröd och Sand

Krönplatta mur

280x300/240x75

Krönplatta pelare

360x360x75

Färg: Naturgrå, Antracit

Färg: Naturgrå, Antracit

Färg: Naturgrå, Antracit
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Vertica Grafit mix

Onyx naturgrå

Rubin naturgrå

Rubin naturgrå

Kantblock antracit

Topaz antracit
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Utemiljö
Plantering, möbler

Bergen bänk

Siri
Massiv granitkruka i två färger, nya Crystal silver
med flammande yta och mörkgrå med polerad yta.
Passar både i inom- och utomhusmiljö.

Fjord planteringskärl
En slät betongkruka i modern design, med
svagt avrundat krön. Finns i naturgrå och antracit.
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Bergen planteringskärl

Granitbänken
Bänken är en smart park/trädgårdsmöbel som lätt anpassas efter önskad sitthöjd eller under
laget. Kanske ska bänken placeras i sluttning och då byggs ena sidan högre för att kompensera.
Bänken sätts ihop av Grindstolpsblock och Bänkskiva. 4 st block och en skiva bygger en bänk
med normal sittstandard.

Fjord bänk
En slät betongbänk i stilren design för den moderna trädgården. Naturgrå och antracit.

SORTIMENT / UTEMILJÖ
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Markkomplettering

Ett granitklot blir en vacker och bestående dekoration
i rabatten. Klotet har en krysshamrad yta och finns i
två storlekar. Använd klotet ensamt eller placera flera
i grupp för en fin effekt. Det passar också utmärkt
som avskiljare mellan olika stråk och ytor i trädgården.

Entréplan
Det färdiga entréplanet med grovhuggen front och
flammad ovansida ger en exklusiv prägel och en stilfull
entré till huset. Bearbetningen av ytan gör att den
genuina känslan av naturstenen bevaras. Entréplanet
finns både som halvrund och rektangulär och är
lämplig vid mindre nivåskillnader.

Glassten
Glasstenen har en slät yta och en isig känsla som
påminner om frost. Den finns i två format där den
minsta passar in i Rustik sortimentet och den större
fungerar med Scala och Munksten. Varje sten belyses
med en energisnål Power LED-lampa (1,2W).

Belysningssten Rustik
Till Rustik och Rustik struktur finns en belysningssten
att komplettera med. Utgå ifrån platsens specifika
karaktär och fundera kring praktiska lösningar och
behov. En upplyst trädgård andas både skönhet och
trygghet. Här finns möjlighet att låta estetik och
funktion samarbeta. LED-lampa om 0,6W.
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Poolkantsten Padang Dark

En elegant poolkantsten i natursten blir pricken
över i oavsett poolens form eller storlek. Poolkant
stenen har mjukt rundade kanter med flammad yta,
halkfri och behaglig att gå barfota på. Finns i tre
färger: Crystal silver, Padang dark och Crystal black.

Stegstenen visar vägen mellan trädgårdens olika
avdelningar och blir samtidigt en fin dekoration.
Sätt den i dekorsten eller sänk ner den i gräsmattan.
Men tänk på att stegstenen passar bäst längs de
mindre utnyttjade gångarna i trädgården. Finns
i två färger: Padang dark och nya Crystal black.

Trappbeklädnad

Kompassros
Håll koll på väderstrecken. En kompassros inristad i
vacker granit blir en fin detalj i trädgården. Använd
den som mittsten tillsammans med Rustik kilstenar.
Kompassrosen ersätter då mittstenen och första
varvet av kilsten 1.

Markspot & murbelysning

Stegsten

NYHET

Poolkantsten

NYHET

Klot

NYHET

Trappor, dekorsten,
belysning, utsmyckning

Punktbelysning av buskar, träd eller fasader
sätter färg skapar en inbjudande och vacker trädgårdsmiljö. Den infällda belysningen ger mark
eller mur ytan liv i mörkret och visar vägen hem.

Belysningsplatta
Till Vision och Structura finns belysningsplattor för att
ytterligare förhöja en känsla av lyx och välkomnande.

Granit är ett tåligt material och är därför utmärkt
till trappor och entréplan. En trappa i natursten
kombinerar praktisk funktion med skönhet. Med
trappbeklädnaden blir en gammal trappa som ny
och får en lyxig prägel.

Lampa
Lampa Glassten (1,2W) LED som kan byggas in i din
trädgård och bidrar till ett välkomnande ljus kvällstid.
Finns även som lampa Rustik (0,6W).

Belysningslist LED
Med en genomtänkt belysning skapas vackra skugg
effekter och trädgården bli ett extra rum att njuta av
året runt. Belysningslist LED ger ett varmvitt ljus och
är anpassad både för inne- och utomhusbruk. Listen
går att kapa var 10:e cm och kan kopplas ihop upp
till 15 m per transformator.

SORTIMENT / MARKKOMPLETTERING
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Skifferkross trumlad
Fraktion mm

Lager mm

20–40

50

20 kg

Gotländsk kalkstenskross
250 kg

0,24 m2

750 kg

Fraktion mm

Lager mm

9,75 m2

8–11

35

Färg: Svart

750 kg
15,75 m2

Fraktion mm

Lager mm 20 kg

6–12

25

Fraktion mm

Lager mm

11–16

35

Älvdalsporfyr
250 kg
6m

2

750 kg
18,75 m

2

Färg: Gulbrun

20 kg

250 kg

750 kg

0,4 m2

5 m2

15,75 m2

20 kg 250 kg

750 kg

Färg: Vit kross

Färg: Grå

Atlantic

Granite Balls

20 kg 250 kg

Marmor

Fraktion mm

Lager mm

6–12

25

16–30

50

20 kg

Natursingel
250 kg

Fraktion mm Lager mm

750 kg

11–16

18,75 m

2

35

15,75 m2

Färg: Rödgrå

10,5 m2

Färg: Rödbrun

Svensk kullersten
Lager mm

20 kg

Granite Balls

250 kg

750 kg

30–60

70

7,5 m2

50–100

120

5,25 m

100–200

100–200

3,75 m2

100–300

100–300

3 m2

Fraktion mm

Lager mm

70–90

100

20 kg

250 kg

0,16 m2

Färg: Ljusgrå

2

Sjösten

750 kg
Fraktion mm

Lager mm

6–12

25

20 kg

Sjösten
250 kg

0,48 m2

750 kg
18,75 m2

Färg: Gråbrun

Fraktion mm

Lager mm

16–30

50

Sjösten

20 kg 250 kg
0,32 m2

4 m2

750 kg

Fraktion mm

Lager mm

10,5 m2

8–16

Färg: Gulmelerad

Färg: Grå

20 kg

250 kg

750 kg

35

0,4 m2

5 m2

15,75 m2

16–30

50

0,32 m

2

4m

10,5 m2

30–60

70

3 m2

7,5 m2

250 kg

750 kg

2

Färg: Svartvit

Dolomit
Fraktion mm

Lager mm

15–25

40

25–40

50

60–100
Färg: Vit tumlad

20 kg

Absolute White
250 kg

750 kg

Fraktion mm

Lager mm

0,32 m2

10,5 m2

50–100

120

0,24 m2

9 m2
5,25 m

2

Färg: Vit

20 kg
0,16 m2

250 kg

Diabas

750 kg
Fraktion mm

Lager mm

11–16

35

16–30

50

40–120

100

20 kg
0,4 m2

Basalt
250 kg

750 kg

Fraktion mm

Lager mm

Mörk granit trumlad

20 kg

5 m2

15,75 m2

15–25

40

0,32 m

4 m2

10,5 m2

25–40

50

0,24 m2

5 m2

2

250 kg

750 kg
12 m

2

Fraktion mm

Lager mm

20–40

50

20 kg
0,2 m

2

4m

2

10,5 m2

Färg: Mörkgrå

Färg: Svart tumlad

Färg: Svart kross
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Natursten

Stora valmöjligheter i färg och yta, stora som små.

Hällar - Granit

Blockstensmur

NYHET

Liten och lätt kantsten, finns i råkilat och flammat
utförande. Förhöjer snabbt och lätt avgränsningen
mellan gång och rabatt.
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Oregelbunden Offerdal

Råkilad Porfyr, vackert yta med ett färgspektra
från grått till brun och lite lila.

Murbeklädnad

Dela av din yta med en blockstensmur, liten som stor,
råkilad som flammad.

Trädgårdskantsten

Bohus mix, vackert blandade färger och med den
redan slitna looken.

Hällar & Gatsten Porfyr

Hällar för alla miljöer, välj bland vårt stora sortiment
av granithällar från Svensk Bohus till Kinesiska och
Portugisiskt.

Gatsten på nät

Med beklädnadssortimentet skapas snabbt en exklusiv
yta, välj bland olika färger och format.

RV Kantsten
Många storlekar och material att skapa kanter och
nivåer med.

Enkelt och snabbt montage för gångytor
i din trädgård.

Hällar – Kalksten
Med kalksten i trädgården är lyxkänslan total.
Välj mellan slipad eller flammad/borstad yta.

Stolpar & Pollare
Entré eller avgränsning, en stolpe i natursten är
alltid rätt.

Blocksteg & Entréplan

NYHET

Begagnad gatsten

NYHET

Gatsten

Designa din egen trappa eller entréplan. En
naturstenstrappa håller i längden. Nya format,
färger/material för året.

SORTIMENT / NATURSTEN

57

1 000 000 000

…år gammal är den svenska
granit som är juvelen i vårt
naturstenssortiment.

Crystal grey murbeklädnad, Rv6 Pearl grey,
Skifferkross, Rustik struktur grafit mix
Blocksteg Pearl grey, Rustik

NATURLIGT VACKERT

Porfyr oregelbunden

NYHET

Porfyr sågade hällar

NYHET

Porfyr smågatsten

NYHET

All natursten, likt Porfyr, har skapas under flera hundra miljoner år genom att jordplattorna rör på
sig och tvingar landmassa från havets botten att stiga uppåt. Porfyr kallas sura yt- eller gångbergarter som innehåller större kristaller av kvarts och fältspat i en finkornig grå eller rödaktig mellanmassa. Den har bildats dels genom stelning av lava på eller nära under jordytan och dels genom
avlagring och förstening av aska. Trento Porfyren med sitt melerade grå/röd bruna eller brun
violetta färgspel med kristaller av kvarts och fältspad. I vårt sortiment finner du gatsten, sågade
oregelbundna hällar för privat och offentlig miljö.

Blocksteg Bohus grå, blockstensmur Bohus grå
58
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Blockstensmur Bohus grå
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Offerdal

Lugo

Ouren

Lugo med toner i mörkgrått med ett stänk av grönt, klyvningen skapar ett härligt vågspel över ytan. Kalibrerad tjocklek om 30 mm, 300 och 400 mm bred i fallande längder.

Lugo
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Stegsten Padang dark, Sjösten

Offerdal

Korpsvart skiffer av bästa kvalitet, väl anpassat för vårt
Nordiska klimat, rostar ej. Okalibrerad tjocklek ~30 mm,
600x300 mm format och nytt för i år oregelbunden.

Ouren

Vackert reflekterande yta i mörkgrå ton. 300, 350 och
400 mm breda i fallande längder, okalibrerad tjocklek
och regelbunden.

Offerdal

Gatsten Bohus grå och röd

Offerdal

SORTIMENT / NATURSTEN
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Tillbehör

FOG, BALKAR, GEONÄT, PLINTAR,
IMPREGNERING, RENGÖRING M.M.

Stenlim
S:t Eriks stenlim ger en mycket stark men samtidigt
elastisk limfog som är vattentålig och väderbeständig.
Limmet fukthärdar snabbt och kan användas i temperaturer ned till -5°C. Produkten är luktfri och innehåller
inte lösningsmedel eller sulfater.

Platthandtag speciellt utformade för att passa våra
produkter och detta är viktigt ur säkerhetssynpunkt.
En plattlyft är till stor hjälp och klarar plattstorlekar
mellan 30–50 cm.

Fiberduk

Barkduk

Fastfog Lithomex

Fogsand

Dekorfog

Fastfog, miljövänlig polymerbunden fogsand vars bindemedel aktiveras i kontakt med vatten. Detta ger en
elastisk fog som gör det svårt för nya skott att få fäste,
och skyddar på så sätt mot ogräs. Passar till ytor med
en låg belastning, såsom uteplatser och gångar.

En välfylld fog hindrar ogräs och ger en stabil
beläggning som tål påfrestning. Vår säckade fogsand
garanterar en snabb isopning och därmed kan man
börja använda den stabila ytan genast. Färg sandbrun.

Dekorfog antracit ogräshämmande är en 100 % miljö
vänlig och ekologisk produkt som består av krossat
svenskt urberg utan några tillsatser. Fogen passar bäst
till nya anlagda ytor men fungerar även på ytor som
ska fogas om. Dekorfog ljusgrå, (0–2 mm), torkad/
vindsiktad är lätt att jobba med och passar bra i
både tunna och lite bredare fogar som tex Cirkus.

Sandlådesand resp. Sättsand

Bärlager / Stenmjöl

VDW Hårdfog

Sand och grus har olika fraktioner för olika funktioner
och ändamål. Grusmaterial som används som bärlager
behöver vara dränerande men sandlådesanden ska
vara finkorning för att sandkakorna ska hålla ihop.
S:t Eriks sättsand används för platt- och stenläggning
som sättlager.

Grusmaterial som används som bärlager behöver
vara dränerande och samtidigt lättarbetat. S:t Eriks
bärlager är lätt att ösa med skyffel och uppfyller
samtidigt de dränerande egenskaperna och packas bra.

Hårdfogar för små och stora fogar i privat och i offentlig miljö. Snabb och enkel applicering för bästa resultat.

ALBA är ett armerat lättklinkerelement som förenklar
grundläggningen med platta på mark. Med gjutform,
kantbalk och isolering i samma produkt sparar ALBA
både betong, armering och arbetsinsatser. Den goda
värmeisoleringen i en ALBA-grund gör att ALBA
elementsystem lämpar sig väl till alla typer av uppvärmda byggnader utan källare

Surfapore

DeSalin

Tak- och Stenvård

Justerbar plint

Tak- och Stenvård är ett miljövänligt rengöringsmedel
för tak och utsatta ytor utomhus. Medlet kan användas
på både obehandlat och behandlat material som t ex
betong, tegel, plåt, takpapp och sten m.m. Medlet är
förebyggande och långtidsverkande eftersom de
näringsämnen som t ex mossa och alger behöver
för att växa till neutraliseras.

Plint med justerbar stolpsko är lämplig att hantera
trycklaster vid t ex altan- och trädäckskonstruktioner.
Bottenarean tillåter belastningar upp till 400 kg vid
normala markförhållanden. Vid högre laster kan
bottenarean enkelt utökas genom användningen
av en platta som klarar belastningen

SurfaPore är en vattenbaserad impregnering utan
farliga lösningsmedel. Med nanoteknologi skapas en
vattentät yta för cement, fog, natursten, tegel eller
konstgjord sten. Resultatet är enastående, en osynlig
barriär som minskar risk för svamp, mossa, mögel och
kalkutfällningar men också risken för frostskador.
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DeSalin är koncentrerade, mycket effektiva rengöringsmedel som med snabbt resultat avlägsnar fogrester efter
kakelsättning, ta bort spill av betong, cement, fogkitt,
puts, plastfärger. Det är även effektivt på rostfläckar,
kalk- och saltutfällningar (vita fläckar) på trädgårds
plattor av betong, natursten och tegel. Välj efter lätt eller
hårt smutsade ytor. DeSalin AM används främst för att
avlägsna mossa och svamp.

Platthandtag

Fiberduk kallas även markstensduk eller geotextil.
Den läggs mellan avjämnad terrass och bärlager för
att hindra materialvandring mellan de olika lagren.
Fiberduk finns i många olika kvaliteter för olika
användningsområden.

Alba

Används som underlag för dekorsten och bark.
Förhindrar ogräs och behåller fuktigheten i jorden.

G-sockel
G-sockeln används för grundläggning av enklare
byggnader som garage, förråd, friggebodar och dylikt.
Elementen är förberedda för infästning med bult och
spikbleck. Välj vilket som passar dig bäst.

Fast plint
Vi har även plintar med fasta fästjärn. Även dessa
lämpar sig för mindre träbyggen som uthus, staket
och altaner.

Sättklubba
Ett hjälpmedel som underlättar och förenklar.
Sättklubban kan också vara till nytta vid läggning
av markbetongprodukter.

Jordarmeringsnät
Jordarmerade konstruktioner är en väl beprövad
konstruktionsteknik. Ett riktigt utfört arbete med
stödmursblocken tillsammans med jordarmeringen
och återfyllnadsmaterialet ger en samverkande
konstruktion med hög kvalitet och god ekonomi.

Blocksteg
Blockstegen passar utmärkt i kortare eller smala
trappor och tillverkas i olika längder från 900 mm.

Verandaplint
Vår största plint för dig som har behov av att ta upp
stora nivåskillnader vid verandabygge. Finns i två
höjder, 1000 mm respektive 1500 mm.

SORTIMENT / TILLBEHÖR
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UPPBYGGNAD – VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ?
FOG OCH DISTANS
Mellanrummen mellan dina plattor eller marksten,
fogarna, är en viktig länk som binder samman
de enskilda stenarna till en elastisk beläggning.
Fogen har en stor betydelse för beläggningens
livslängd. En elastisk stenläggning fjädrar med
tyngden från fordon och fördelar lasten över hela
plattytan så att du får en stabil beläggning med
lång livslängd.

Fog 3 mm
Distans

DEN VIKTIGA DISTANSEN
På sidan av våra markstenar och plattor sitter
små distanser. Distanserna har en viktig uppgift
– de skapar automatiskt en ca 3 mm bred spalt
mellan plattorna. Fogutrymmet hindrar plattorna
att skava mot varandra så att inte de känsliga
kanterna knäcks. Kolla upp så att dina plattor har
ingjutna distanser. Då behöver du inte bekymra
dig om rätt fogbredd. Den blir precis lagom bred
när du lägger ihop stenarna och hela läggningsarbetet går betydligt snabbare. Fogen skall noga
fyllas med fogsand innan stenläggningen tas i
bruk. Annars finns det stor risk för sättningar
och förskjutningar.
FOGA RÄTT
Täck den stenlagda ytan med fogsand. Sopa
ner sanden mellan plattorna/markstenen med
en hård borste. Torr väderlek och torr fogsand
är att föredra då det är mycket lättare att få
ner fogsanden i springorna. Vid härdande fog
material är det viktigt att du borstar bort över
flödig sand när du är klar, eftersom den annars
kan fästa i plattorna. Vid traditionell fogsand kan
man öka packningen genom att vattna lätt på
ytan så att all sand rinner ner i fogarna. En välfylld fog är det bästa botemedlet mot ogräs.

SCHEMATISKT UPPBYGGNAD AV MARKBELÄGGNING
1. Fogsand – en välfylld fog hindrar ogräs och ger en stabil beläggning
som tål påfrestning. Rätt utförd läggning är med ca 3 mm fogbredd.
2. Plattor/marksten – välj efter eget tycke och smak. Tänk på att välja
rätt tjocklek om du vill kunna köra bil på ytan.
3. Sättlager – för att få en jämn yta där stenen ska läggas används
ett ca 3 cm lager av finare grusmaterial. Det ska inte användas för
att fylla ut större ojämnheter.
4. Bärlager/Förstärkningslager – för att få en hållbar yta under
lång tid är det viktigt att undermaterialet kan fördela belastningen
och vara dränerande. Ett bärlager och förstärkningslager kan vara
av samma fraktion, men kan också separeras som här i fraktion
0–18 mm som är enkelt att hantera med bra egenskaper. Och ett
förstärkningslager i 0–90 som är dränerande.
5. Fiberduk – Används för att undvika att lera tränger in i bärlagret
och minskar den dränerande effekten, eller under dekorsten för
att hindra ogräs att tränga fram.
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VILKET UNDERLAG BEHÖVER DU?
1. FIBERDUK
• Förstärkning av stigar och terasser
• För separation av jordskikt i trädgården

1.

2.

3.

4.

2. BARKDUK
• Som underlag för dekorsten & bark
• Förhindrar ogräs
• Behåller fuktigheten i jorden
3. ARMERAD FIBERDUK
• Extra stark fiberduk
• Förstärker bärigheten på uppfarter
4. ARMERINGSNÄT FÖR STÖDMUR
• Förankring av stödmur
• Stark och flexibel

VILKEN FOG VÄLJER DU?
MÅNGA OLIKA TYPER AV FOGSAND
S:t Eriks fogsand är ett tvättat och torkat fogmaterial (0,1–1,5 mm) som är lätt att sopa ner i fogarna.
Fogsanden siktas och blandas under löpande
kvalitetskontroll för att hålla exakt rätt kornstorlek.
Dekorfog Ljusgrå, (0–2 mm), torkad/vindsiktad
som är lätt att jobba med och passar bra i både
tunna och lite bredare fogar som tex Cirkus.
Dekorfog Antracit (0–3 mm) är ett miljövänligt
och ekologiskt fogmaterial med lång livslängd.
Genom högt pH-värde får fogen starkt ogräs
hämmande egenskaper och ett naturligt skydd
mot myror. Dekorfogen är också enkel att arbeta
med, den släpper lätt igenom vatten och är
därför även snabbtorkande.
Med vår fastfog, Grafit eller Grå, får du en
hård och underhållsfri fog. Fastfogen härdar
genom aktivering med vatten men på grund
av luftfuktigheten startar processen så snart du
öppnar förpackningen. Genom att fogen blir hård
slipper du både ogräs och myror. Fogen släpper
igenom vatten och är därmed frostsäker.
FYLL PÅ MED FOGSAND EFTER HAND
Efter att du lagt ut och sopat ner fogsanden
vibreras ytan med en markvibrator. Därefter

Fogsand

Dekorfog antracit

Dekorfog ljusgrå

Utan fogsand

Med fogsand

behöver oftast mer sand fyllas på. Fogsanden
förbinder de enskilda stenarna med varandra och
försvårar för ogräsen att få fäste i fogen. Välj en
torr fogsand på säck eftersom den lättare tränger
ner i fogen. Köp gärna en säck extra till nästa år
då stenarna satt sig ytterligare och det blivit ett
litet tomrum överst i fogen.

TIPS / UPPBYGGNAD
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Lägg ut ett 3 cm tjockt sättlager över ytan och komprimera lagret lätt. Placera ut avdragsbanor (till exempel 2–3 meter långa järnrör
eller stålprofiler), så att banornas översidor ligger i nivå med markstenens/plattornas undersida. Ytan ska ha ett visst fall från huset,
normalt minst 1,5–2 cm per meter. Drag av överflödig sand genom att trycka avdragsskivan mot banorna samtidigt som du drar den
mot dig. På så sätt får du en färdig bädd att lägga plattorna på. Ta bort banorna och återfyll försiktigt i spåren.

HUR MAN LÄGGER MARKSTEN OCH PLATTOR
• Planera ytorna genom att tänka igenom hur de kommer
att användas och vad som ska få plats.
• Sätt ut pinnar som markerar hur du tänkt dig ytorna.
Fotografera gärna från olika vinklar. Överför sedan detta
till en enkel skiss med mått.

Lägg ut markstenen/plattorna med en fog på ca 3 mm. Börja med att provlägga ett helt skift så att du kan justera fogarna och
slipper onödiga kapningar. Behöver du kapa ska minst en tredjedel av stenen/plattan vara kvar. De flesta av våra produkter har
färdiga distanser. Distanserna garanterar en fog på ca 3 mm. Vid läggning av markstenar och plattor rekommenderar vi att man
blandar produkter från flera pallar och plockar av produkterna uppifrån och ner, inte skift för skift, för bästa resultat.

• Ta med dig bilderna och skissen till din återförsäljare,
som hjälper dig att välja material och tekniker för att du
ska kunna skapa en snygg, hållbar utemiljö.

SLIPP OGRÄS

Gräv ur 15–25 cm för trädgårdsgång eller
uteplats och 30–35 cm för garageuppfart
(eller djupare beroende på underlaget),
det är viktigt att få bort allt tjälskjutande
material, exempelvis lera. Den urgrävda
ytan ska ha samma fall som den färdiga
ytan, 1,5–2 cm per meter. Se till att ytan
lutar ifrån huset.

När du grävt ur underlaget, väger du av
ytan för att den ska bli jämn och fin med
önskad lutning. Botten på den utgrävda
ytan ska vara jämn. Är jorden lerig, kan
du täcka botten med en fiberduk som
förhindrar att jordmassorna blandar sig
med bärlagret ovanpå.

Fyll upp med ett 10–15 cm tjockt
förstärkningslager av 0–40 samkross
eller motsvarande som packas väl med
vibroplatta. Jämna till ytan och se till att
den får samma lutning som den färdiga
ytan ska ha. Kvar upp till den färdiga ytan
ska det vara plats för 3 cm sättsand plus
markstenens/plattans tjocklek.
Behöver du använda kantstöd sätts de i
samband med att bärlagret läggs ut och
packas. Prova med ett skift av markstenar/
plattor, så att kantstöden kommer på rätt
avstånd för att undvika onödiga kapningar.
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Se till att fogen blir fylld! Använd S:t Eriks fogsand som borstas eller vattnas ner i
omgångar. Det är särskilt viktigt att du fyller noggrant när det gäller garageuppfarter.
Spara fogsand så att du kan underhålla fogarna den första tiden. När fogningen är
klar ska överbliven fogsand sopas bort.

Gör gångarna av markstenar/
plattor så smala att du naturligt
går på dem och därmed nöter
bort eventuellt ogräs. Efterfoga
regelbundet mellan stenarna/
plattorna och mellan kanter och
beläggning. Använd fogsand
och dekorfog för att få det bästa
resultatet. Fastfog är ett annat
alternativ som härdar i fogen
och motverkar att ogräset
tränger upp.

”Glöm inte att efterfylla fogarna
i din sten-/plattläggning!”
TIPS / MARKSTEN & PLATTOR
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ETT PUSSEL SOM GÅR ATT LÄGGA PÅ MÅNGA SÄTT
Titta var du sätter fötterna nästa gång du är i en park eller
trädgård! En vackert mönstersatt trädgårdsgång tillför mycket
för ögat. Det finns otaliga sätt att lägga marksten och plattor
för att skapa liv åt beläggningen med önskat uttryck – från
traditionella förband med tusenårig historia, till modern design
med innovativa uttryck. Men ett rätt utfört förband gör också
skillnad för ytans hållbarhet, särskild på tungt belastade ytor,
eftersom styrkan i beläggningen ökar när stenarna är
förskjutna i förhållande till varandra.

Rustik, Munksten, Scala

Kaprifol

Rustik, Munksten, Scala

Rustik, Munksten, Scala

68
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Premiumplattan

Rustik, Munksten, Scala Klassik

IVÅG

Rustik, Munksten,
Scala Klassik

Cirkus

Rustik, Munksten, Scala

Rustik, Munksten, Scala

Munksten, Scala, Klassik
mfl. plattor i halvformat

Klassik Munksten

Munksten, Scala,
Klassik mfl. plattor

TIPS / MÖNSTERSÄTTNING
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Gräv ur en ca 40 cm djup och 60 cm bred
ränna till grundläggningen. Du kan behöva
gräva djupare för högre murar och vid
leriga jordar.

Fyll ut med ca 25 cm icke tjälskjutande
material (bärlager eller singel).

Komprimera väl med markvibrator tills
ytan blir jämn och väl avvägd. Vid lerig
jord använd fiberduk under och bakom
det dränerade materialet.

Se till att understa skiktet är plant, placera
blocken sida vid sida i hela murens längd.

Kontrollera med vattenpass att alla block
ligger horisontellt.

Lägg nästa skift med halvstens förskjutning,
och se till att klackarna ligger an mot det
undre skiftets baksida.

Används dräneringsrör ska du lägga detta
bakom blocken, med jämnt fall, så att
vattnet leds bort från muren.

Återfyll upp till 300 mm djup bakom muren
med icke tjälskjutande dräneringsmaterial
(bärlagergrus eller singel).

Lägg två skift åt gången och återfyll sedan
med dräneringsmaterialet. Komprimera väl.

Smaragd Grafit mix

HUR MAN BYGGER EN MUR
Många av våra blockmurar är så enkla att bygga att du
inte behöver hjälp av varken murare eller specialverktyg.
Alla murar ska grundläggas på frostfritt djup, på icke tjälskjutande material. Vid behov använder du dräneringsslang
för att leda bort vatten från murens grundläggning.
Här ser du förenklat hur du i normalfallet bygger en mur
med en horisontal, obelastad yta ovanför muren. Oavsett
om muren ska byggas i en slänt eller vara fristående kan
man ibland behöva gjuta en grund för att få den stadig eller
använda jordarmering för att förebygga förskjutningar i marken. Vid större belastningar krävs konstruktionsberäkningar.
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KALKUTFÄLLNINGAR
Betongprodukter innehåller cement som är en kalkbaserad
produkt. Kalken kan ibland fälla ut i betongens yta i form av
en tunn gråvit beläggning. Detta är naturligt och påverkar inte
produktens kvalitet. Kalkutfällningen försvinner i regel av sig själv.
DeSalin kan användas för att reducera starka kalkangrepp.

TIPS / MURAR

71

FÄRG & FORMAT

FORMAT MED FET TEXT
AVSER GARAGEUPPFART

RUSTIK

KAPRIFOL

• Naturgrå & Antracit 100x133x50, 200x200x50,

• Naturgrå & Antracit 350x350x50

Kilstenar • Naturgrå, Antracit, Terra, Karmin,
Sand, Grafitmix 133x200x50

IVÅG

RUSTIK BELYSNINGSSTEN

• Normalplatta Naturgrå & Antracit 217x300x60

• Naturgrå, Antracit, Terra, Karmin, Sand

• Fågelbad & Planteringskärl, Naturgrå &

133x200x50

Antracit 217x300x60, 217x300x180

RUSTIK STRUKTUR
• Grafitmix & Venetiamix 100x133x50,

Rustik naturgrå, Sjösten gulmelerad

CIRKUS

133x200x50, 200x200x50

• Naturgrå & Antracit 800x1200x60, 800x1200x80

CIRKUS STRUKTUR

MARKTEGEL

• Antracit 800x1200x60

• Röd, Gulterra mix, Rödumbra mix, Rödbrun
mix, Brun 100x200x45 • Rödumbra mix, Brun
118x240x45 OBS! Stenen måste läggas på

KLASSIK

högkant för körbar yta.

• Naturgrå & Antracit 175x350x40, 200x400x40,
350x350x40, 400x400x40, 175x175x50, 250x500x50,
500x500x50, 175x175x60, 175x350x60, 350x350x60,

BIRKA

175x175x70, 175x350x70, 350x350x70 • Natur-

• Naturgrå & Antracit 200/400x400x80

grå, Antracit, Terra 175x350x50, 350x350x50

KLASSIK RANDPLATTA
SCALA

• Naturgrå & Antracit 495x315x70

• Naturgrå & Antracit 105x140x50, 140x210x50,
210x210x50, 105x140x70, 140x210x70, 140x280x70,

PREMIUM

210x210x70, 210x420x70, 420x420x70

Scala block naturgrå

Rustik struktur grafit,
Brilliant naturgrå, Blocksteg Pearl grey

• Naturgrå 350x350x40, 400x400x40 • Naturgrå &
Antracit 175x350x50, 200x400x50, 250x500x50,

MUNKSTEN

350x350x50, 400x400x50, 500x500x50, 175x350x60,

• Naturgrå & Antracit 105x210x50, 210x210x50,

200x400x60, 350x350x60, 400x400x60,

105x105x70, 105x140x70, 140x210x70,

175x350x70, 200x400x70, 250x500x70, 350x350x70,

210x210x70, 210x420x70, 420x420x70

400x400x70, 500x500x70

MUNKSTEN RANDSTEN
• Naturgrå & Antracit 220x300x70

FRILAGDA
• Natursingel, Vit-svart marmor, Dansk sjösten
200x400x45, 400x400x45, 350x350x50

VISION

• Vit-svart marmor 350x350x70

• Platina, Glimmer, Savoia 400x400x40, 400x400x60

VISION STRUKTUR

TRÄDGÅRDSKANTSTÖD SLÄT

• Platina, Glimmer, Savoia 400x400x40

• Naturgrå & Antracit 250x500x50

VISION BELYSNINGSPLATTA

TRÄDGÅRDSKANTSTÖD FRILAGD

• Platina, Glimmer, Savoia 400x400x40

Belysningslist LED,
Brilliant mur naturgrå,
Trappblock Pearl grey

Rustik Kilsten antracit, Smaragd antracit

• Natursingel, Vit-svart marmor, Dansk sjösten
250x500x50

STRUCTURA

1500

• Lava & Havanna 400x400x40, 400x400x60

STÅLKANTSSTÖD

STRUCTURA BELYSNINGSPLATTA
• Lava & Havanna 400400x40

CHATEAU
• Desert & Noir 500x500x50

RAVEL
• Naturvit & Antracit 400x400x40,400x400x60

1500x100x2,5, 300x100x2,5
100

Tillbehör skarvsats, rak och vinkel

GERLO STRUKTUR
400x600x45, Röd/Svart & Grå/Svart

BENELUX
400x600x45 Svart

Brilliant mur antracit, Belysningslist LED
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TAK
S:t Eriks har ett brett sortiment inom takpannor av
betong och tegel, falsat och ofalsat, en- och tvåkupigt.
Takpannor i betong är utvecklade för att klara ett
krävande nordiskt klimat. Därför vågar vi ge 30 års
garanti på dem.
De görs i ett format som underlättar läggningen
och en exakt passform ger täta skarvar.

330 000 000
LITER REGNVATTEN
…samlar vår årliga produktion
av takpannor upp varje år.

BETONGTAKPANNOR
Våra takpannor med ytbehandling är även de tillverkade av genomfärgad
betong, helt naturlig och fri från kemikalier. Men sedan är de dessutom
ytbehandlade i en kulör för att ge ett vackert resultat. Ytbehandlingen
ger större motståndskraft mot lav och påväxt och pannorna behåller sitt
utseende under en längre tid.

ModoPlus

Hardtop

ModoPlus är en elegant panna med vacker lyster. Hemligheten sitter i ytbehandlingen och dess sammansättning
av bindemedel och färg. Detta resulterar i ökad slitstyrka
och markant förstärkt glans. Modoplus finns som enkupig
och tvåkupig modell med många kulörer.

Hardtop är en mycket slittålig panna med ett specialutvecklat ytskikt med en hård och vattenavvisande yta som
påminner om en välpolerad billack, vattnet rinner lätt av
och lämnar minimalt med fukt kvar. Den hårda ytan gör
att alger och mossa har mycket svårt att få fäste.

LERTAKPANNOR
S:t Eriks säljer Nibra och Nelskamp, varumärken som står för precision
och kvalité. Självklart har vi alla behövliga tillbehör för ert tak på lager.

Nibra
Nibra är en högkvalitativ takpanna med högt liggande
falsar för bästa täthet mot inträngande fukt. Takpannorna
finns i många olika modeller och ytbehandlingar, från ren
lera och dess matta yta till de glaserade takpannorna
med sin lyster.

74

TAK

Betongtakpanna Hardtop

Nelskamp
Nelskamp är en ofalsad enkupig takpanna som är
avpassad för gamla svenska traditionella tak.

TAK
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MÖJLIGHETER FÖR DIN TRÄDGÅRD
Man säger slentrianmässigt ”bygga hus”. Men
huset står bara på en del av tomten. Det finns
minst lika mycket att göra åt resten, både funktionellt och estetiskt. En välkomnande uppfart,
en praktisk garageyta, en uteplats som en förlängning av boendeytan, inredda växthus, en
trädgård med kantsten, murar, stöd och stämningsskapande utebelysning… Visst är möjlig
heterna lockande?

Kalksten

S:t Eriks har alla produkter och tillbehör som du
kan tänkas behöva. Och inte bara till marken, utan
även till hustaket. Bara fantasin sätter gränser.
Och skulle du behöva inspiration och goda råd
så rekommenderar vi varmt ett besök hos någon
av våra kunniga återförsäljare.
Börja med ett besök på vår hemsida steriks.se.
Där kan du botanisera i hela vårt utbud av produkter och tillbehör. Lycka till med din utemiljö!

FÄRGPROVER
BASFÄRGER

Naturvit

Naturgrå

SUPERPLATTAN

Antracit

VISION

Platina

Glimmer

Savoia

Dansk
sjösten

Bohus röd

Karminröd

STRUCTURA

CHATEAU

Lava

Desert

Natursingel Röd/Svart

SVENSK NATURSTEN

Bohus grå

Sand

Havanna

GERLO STRUKTUR

FRILAGDA PLATTOR

Vit/svart
marmor

Terra

Grå/Svart

Grafit mix

Lappland
Svart

Porto grå

Padang
Dark

Crystal
Black

Naturgrå

Svart

RAVEL

Noir

Naturvit

Antracit

BENELUX

Svart

PORTUGISISK NATURSTEN

Diabas

Venetia mix Supervit

Castro
White

PORFYR

SKIFFER

Alentejo
Dark

Offerdal

Ljusgrå

Ljusgrå

Lugo

Ouren

Viola Grigio

KINESISK NATURSTEN

Pearl Grey

Crystal
Silver

Crystal
Grey

MARKTEGEL

Rödbrunmix

Röd

Rödumbra- Brunt
mix

HARDTOP

Svart

Gulterramix

MODOBAS

Röd

Grå

Svart

Brun

Tegelröd

Grön

Mörkgrå

MODOPLUS

Svart

Röd

Nougatbrun Tegelröd

GENOMFÄRGAD, TVÅKUPIG

Blyertsgrå

Tegelröd

Cementgrå

Antik
Röd/svart

Falsat lertegel

Flash Nougatbrun/
brun

Flash Tegelröd/brun

Beskrivna färger utgör grundfärger
färger utgör
grundfärger för de olika
för deBeskrivna
olika produkterna
i broschyren.
produkterna
i broschyren.
För varje
produkt i broschyren
finnsFör varje produkt
angivet
vilken färg som
rekomi broschyren
finns
angivet vilken färg som
menderas
och
normalt
rekom
msom
enderas
ochfinns
somatt
normalt finns att
tillgå. Färgnyckeln är ett fotografi och
tillgå. Färgnyckeln är ett fotografi och åter
återgivningen av färgen kan därför
färgen
kan därför avvika något
avvikagivningen
något motav
verklig
produkt.

mot verklig produkt.

Natur

Rödbrun
Svart
Mandelbrun Svart Ädel- Metallic
Engoberad Engoberad Ädelengo- engoberad
berad

Ofalsat lertegel

Röd

P.g.a. naturliga variationer i utgångP.g.a. kan
naturliga
variationer
i utgångsmaterialet
smaterialet
färgskillnader
förekan
förekomma vid olika tillkomma
vidfärgskillnader
olika tillverkningstillfällen.
Vid läggning
av melerade Vid
markstenar
verkningstillfällen.
läggning av melerade
och plattor
rekommenderar
vi att
markstenar
och plattor
rekommenderar vi att
man blandar produkter från flera
man blandar produkter från flera pallar och
pallar och plockar av produkterna
plockar
av produkterna
uppifrån och ner˛ inte
uppifrån
och ner,
inte skift för skift,
skiftresultat.
för skift˛ för bästa resultat.
för bästa

Röd
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S:t Eriks startade 1888 och är i dag Sveriges ledande leverantör av
plattor, marksten, murar och block i betong och natursten.
Över tre sekel har vi byggt upp resurser, sortiment, kunskap och
erfarenhet som ger dig närmast obegränsade möjligheter att skapa
för villa, tomt och trädgård.
I vårt breda sortiment hittar du alla produkter och tillbehör du
behöver. Och vi kan hjälpa till med idéer och praktiska lösningar
som gör det enkelt att förverkliga dem.
Det finns många som kan gjuta plattor av betong. Men inte alla
erbjuder helhetslösningar som ger mervärden!

S:t Eriks AB
Telefon: 0771 - 500 400
E-post: info@steriks.se
www.steriks.se

