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Showrooms, granit och poolhäng
Visst längtar man till att trädgårdsprojektet är klart och allt är på 
plats? Samtidigt är planeringen halva nöjet – att titta på stenar och 
plattor, bolla idéer och fundera över trädgårdsytornas nya look. 

I Stockholm kan vi presentera två efterfrågade nyheter för dig som 
vill se och känna på vårt utbud av utomhussten. I samarbete med 
Granngårdens Arningebutik har vi öppnat ett showroom och vi har 
även invigt ett nytt showroom på Nybygget i Arlanda Stad. 

Vi satsar stort på svensk granit från Bohuslän och lagerhåller ett 
brett sortiment med allt från plattor till murblock. Vi har även utökat 
vårt sortiment av högkvalitativ italiensk granitkeramik, där samt-
liga plattor har yta R11. Det innebär den högsta klassningen när det 
gäller halksäkerhet. Därmed är det ett utmärkt val om du funderar 
på att bygga pool i sommar. 

Hos Flisby erbjuder vi all hjälp du behöver, oavsett om du ska göra 
jobbet själv eller vill komma i kontakt med en anläggare. Vår kunniga 
och hjälpsamma personal står alltid redo och kan vara med dig hela 
vägen fram till din drömträdgård. 

                                                         Varmt välkommen till Flisby!
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Stort tack till våra kunder som låtit oss fotografera deras fina trädgårdar  

till katalogen. 

OBS! priserna i denna katalog kan justeras om kostnadsökningar/omständigheter  

inträffar, som Flisby AB inte kan påverka. För aktuellt pris, se vår webbshop. 
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”Markbeläggning och sten är  
vår passion – det kommer du att  
märka när du kontaktar oss.”

Valfrihet och kunskap  
är hugget i sten.
Var börjar ditt trädgårdsprojekt? Och var slutar det? Det är inte alltid 
lätt att veta, men när du väljer Flisby får du optimala förutsättningar 
för att lyckas. Med marknadens bredaste utbud av marktäckning, har 
du alltid stor valfrihet oavsett om du söker traditionella betongvaror, 
vacker natursten eller produkter som trappor och tillbehör. Produk-
terna kompletteras med vår expertkunskap och långa erfarenhet. 

En ovanligt inspirerande sida 
Ibland behöver inspirationen lite hjälp på traven. På flisbyab.se 
finns allt du behöver i form av inspirerande bilder, nyttiga filmer, 
allmän stenkunskap och inte minst Flisbybloggen, som bjuder 
på trendiga tips och vackra trädgårdslösningar. 

Enkel beställning 
Det enklaste sättet att beställa våra produkter är i vår webbshop. 
Där hittar du hela sortimentet och betalningen kan göras med 
kort, direktbetalning, faktura eller genom delbetalning.  
För din säkerhets skull är vi certifierade med trygg E-handel. 
Våra butiker är kontantfria av säkerhetsskäl men förutom kort-
betalning har vi Swish. 

Vi har din prisklass
Olika projekt har olika behov och för oss är det en självklarhet 
att ha ett sortiment med sten i alla prisklasser. Men oavsett 
vad du väljer, är Flisby alltid ett riktigt prisvärt alternativ om du 
jämför med våra konkurrenter.
OBS! priserna i denna katalog kan justeras om kostnads- 
ökningar/omständigheter inträffar, som Flisby AB inte kan  
påverka. För aktuellt pris, se vår webbshop. 
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Butiksbesök som lönar sig
Många uppskattar att se Flisbys produkter på överskådliga 
visningsytor, vilket vi erbjuder i våra butiker i Flisby, Göteborg, 
Halmstad, Jönköping och Malmö. På plats kan du dessutom 
ta del av lokala erbjudanden och kampanjer. Våra butiker är 
numera helt kontantfria. 
Du kommer också att hitta oss i Stockholm där vi kommer att 
ha showroom, se besöksadress på vår hemsida flisbyab.se 

Experter med idéer
Hos Flisby möter du alltid specialister i olika avseenden. Vår 
butikspersonal och vår kundtjänst har gedigen produktkunskap 
som hjälper dig på alla tänkbara sätt. Vill du komma i kontakt 
med trädgårdsarkitekter som du kan bolla idéer med till ditt 
projekt så finner du en lista på Flisbys hemsida. 

Få stenen levererad
Sten är tunga produkter. Använd med fördel våra lokala frakter 
och stenen levereras direkt hem till din dörr. Du har förstås 
också möjligheten att hämta varorna i någon av våra butiker, 
om de finns som lagervara där.  
Våra butiker är helt kontantfria.

Köp nu – dela upp betalningen 
med Klarna
Flisby erbjuder 12 månaders räntefri delbetalning  
exkl. adminstrativa avgifter, genom Klarna. Erbjudandet gäller 
upp till 100.000 kronor och endast vid köp i vår webbshop. 

Miljö & hållbarhet 
Flisby arbetar dagligen, tillsammans med vår transportpartner 
Mantum, med att maximera lastfyllnadsgraden och samtran-
sportera till våra kunder, i möjligaste mån. Lastbilarna har 50% 
HVO-diesel i tanken och de flesta bilarna är Euroklass 6. Alla 
chaufförer utbildas i Eco-driving för att minska klimatpåverkan. 
Ruttval och förbrukning övervakas i syfte att kunna hjälpa 
chaufförer att minimera miljöpåverkan. Utbildningsinsatser sker 
löpande.

Följ Flisby på sociala medier

Vår utställning i Flisby är öppen dygnet runt.
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Arkitektritad trädgård med portugisisk stor- och små-
gatsten, slottssingel, granittrappa och kantstål i corten.
Lykkans Designträdgårdar och Anläggning UMAB.
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Vi guidar dig till ett lyckat 
trädgårdsprojekt
Vilken produkt ska jag välja? Var börjar jag? Hur ska jag få det riktigt snyggt? Ett trädgårdsprojekt startar 
ofta med en rad olika frågor. Börja hos Flisby – hos oss kan du få svar och tips från våra stenexperter,  
samt hjälp med att hitta anläggare och trädgårdsarkitekter. 

Hitta rätt anläggare och trädgårdsarkitekt
Tiotusentals sten- och trädgårdsintresserade personer besöker Flisbys stenbutiker varje år. En titt på 
vårt breda sortiment är naturligtvis en huvudanledning till besöket, men många frågar också efter 
någon som kan hjälpa till att lägga stenen. Andra vill ha råd och inspiration från en trädgårdsarkitekt 
för att få ett perfekt slutresultat. Därför har vi tagit fram två smidiga tjänster för dig som är i idé- och 
planeringsfasen: Hitta Stenläggare och Hitta Trädgårdsarkitekt. Tjänsterna finns på vår webb och där 
kan du snabbt och enkelt hitta proffs i ditt närområde, som har god kunskap om Flisbys produkter.  
Besök /hitta-tradgardsarkitekt och /hitta-stenlaggare och få en optimal start på ditt projekt. 

Boka en riktig stenexpert
Flisby har varit experter på sten sedan 1966. Den kunskapen har du alltid kunnat ta del av i våra 
butiker, men nu erbjuder vi även samma service på distans via telefon eller Teams. Boka en av våra 
stenexperter så får du hjälp med lättare tekniska frågor, samt tips och råd kring material- och färgval. 
Ett smidigt sätt att i lugn och ro få personlig och trygg hjälp. 

Testa vår stilguide
Det är ett stort beslut att välja sten eller markbeläggning till ditt hus. Du vill att färg och form ska 
samspela med huset. Ett bra sätt att få till samspelet på ett bra sätt är att utgå från husets stil.  
Gå in på flisbyab.se/tips-rad och välj stil så får du tips och råd på vad du bör tänka på samt  
konkreta produktrekommendationer baserat på vår expertis.
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Uteplatser
Ett mysigt rum för samvaro utomhus är något många 
önskar sig när värmen smyger sig in över landet. 
Genom att använda stenmaterial som ett vackert golv 
och ett stadigt, väderbeständigt underlag kan du 
skapa en egen oas i trädgården i precis din smak.

Uteplats skapad av sandsten sand i olika 
nyanser.

Fridfull innergård lagd med 
oregelbunden skiffer i storleken 
maxi från Offerdal tillsammans 
med vår gatsten Svensk Mix.
Sten & Kakelproffsen.

Borstad kalksten är med sin vackra nyans och något 
robusta yta lättplacerad och passar i de flesta trädgårdar. 
Trädgårdsarkitekt Snitsig Trädgård & Landskap.

Härlig uteplats där sandstenen med sina 
skiftningar tar upp fasadens grå nyans.  
Se mer på @edel-interior 

Se fler uteplatser här.



www.flisbyab.se | kundtjänst: 0380-802 00 9www.flisbyab.se | kundtjänst: 0380-802 00

UTEPLATSER

ROMANUMMÖNSTER – BRA SOM DET ÄR
Mix av fyra olika storlekar som passar med varandra. Ett system 
som uppfanns av romarna för 2000 år sedan. Då för att kunna 
använda stenarna maximalt. Idag för att vi insett hur vackert 
mönster det blir!

Här har vår kund lagt en vacker grå sandsten i fyra olika storlekar för att skapa ett elegant romanummönster. Uteplatsen harmonierar  
perfekt med husets stil. Anläggare Per Lindh. 

Ge utplatsen en tydlig rumskänsla genom att avgränsa med låga murpartier. 
Här kombineras svart skiffer med gatsten och kantsten Gränd. 

Varmgrått skiffer i fallande 
längder ger med sina naturliga 
färgskiftningar en yta som  
harmonierar vackert med 
naturen.
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Granit i många 
färgtoner.

Flisby erbjuder granit i ett flertal 
varma färgtoner som passar speciellt 

bra i våra svenska trädgårdar.  
Välj mellan grafitgråa, gråröda  

och naturgrå nyanser.

Våga blanda olika storlekar. Här syns en härlig yta i grågrafit granit lagd i assymetriskt 
romanummönster. Anläggare Sten & Kakelproffsen.

Fundera på Marktegel svartmelerad om du vill ha en riktigt mörk marksten som ändå skiftar i tonerna och som kommer att vara lika vacker om femtio år.
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En generös sällskapsyta i trädgårdens soligaste läge skapad av 
gråröd granit. Peab Anläggning.

En attraktiv lösning där en mur övergår i en låg trappa. Samma 
granitplattor som på marken avgränsas av kantsten.

Fantastisk trädgård med flera uteplat-
ser.  Svartmelerat marktegel gör sig 
bra mot huset.

Här har husets ägare jobbat med flera olika material och delat upp ytorna i olika rum. Granit grafit och Funkis antracit 60x30 som kantats med 
gatsten och dekorerats med sjösten. Anläggare Sten & Kakelproffsen.

UTEPLATSER
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Samstämmiga färgtoner där uteplatsen lagts med Kalksten Giza, vackert sågad i mjuka former. PH Kran & Transport.

Basic romanum antracit som sågats på ett elegant sätt mot rabatten.

Såga mycket  
och forma stenen  

som du vill.
Låt inte stenens form bestämma  

hur ytan ska se ut.

UTEPLATSER

Stilren uteplats i skiffer svart 60x30.
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Oregelbunden sten.
Sten i oregelbunden form ger ett naturnära  

och organiskt intryck.

UTEPLATSER

Skiffer Offerdal grå, sid 79.

Oregelbunden skiffer från Offerdal som sågats och lagts i ett kantigt mönster 
för att passar husets arkitektur. JHT Anläggning.

Lummigt hörn i trädgården med oregelbundet skiffer i storleken 
maxi från Offerdal. Hambert Form & Trädgård.

Med hjälp av hårdfog blir uteplatsen av svart skiffer 
både hållbar och lättskött.

Röd kalksten från Öland är en klassiker med anor, som passar 
perfekt för att skapa en gammaldags känsla i trädgården.  
Snitsig Trädgård & Landskap.
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Granitkeramikplattor kommer  
i flera spännande former, här syns  
en hexagonformad variant, sid 84.

Uteplatsen ser ut att vara 
lagd med plattor av gråme-
lerad granit, men materialet 
är i själva verket mönstrad 
granitkeramik. Skiftningar  
i mönstret på plattorna 
ger ett mycket naturtroget 
resultat.

Kvartsit ljusgrå 60x60x2 cm.

*R11 är högsta klassning gällande 
halkvärde. Passar därför extra bra 
runt poolområden.

Granitkeramik passar lika bra inomhus som utomhus. Här används en  
tunnare platta i granit gråmelerad i uterummet och fortsätter sedan ut  
på altanen med en lite tjockare platta i samma mönster.

Här har man lyft träet i altanen genom att låta det kontrastera mot granitkeramiken i kvartsit ljusgrå.  
Pia Edén LITAB. Anläggare Per Lindh. 

UTEPLATSER

Samtliga  
plattor med 
halkvärde

R11*
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Granitkeramik passar lika bra inomhus som utomhus. Här används en  
tunnare platta i granit gråmelerad i uterummet och fortsätter sedan ut  
på altanen med en lite tjockare platta i samma mönster.

UTEPLATSER

Det går utmärkt att kombinera äkta natursten med granitkeramik. Här består trappblocket  
av äkta granit som sedan matchats med granitkeramikplattor i naturtroget granitmönster.

Granitkeramik – en platta 
full av valmöjligheter
Granitkeramik har på kort tid blivit ett populärt 
plattval i Sverige. Mycket talar för att den är här 
för att stanna, då plattorna är mycket lättskötta 
och erbjuder stor valfrihet till utseendet. Att  
materialet tål trycket från bilar på garageupp-
farten (tjocklekar 3 och 5 cm) talar också till 
dess fördel.

En granitkeramikplatta är inte vad den verkar vara. Till 
att börja med benämns de ofta som ”porcelain tiles” på 
engelska, men porslinets skörhet hittar du inte i granit-
keramikplattor. Tvärtom – här får du ett extremt hårt 
och tåligt material, som inte bara passar för exempelvis 
uteplatsen, utan även på garageuppfarten. Plattornas 
tålighet och styrka har också gjort dem till ett vanligt  
val i köpcentrum, tunnelbanor och på flygplatser. Finns  
i tjocklekar från 1 till 5 cm för både inomhus och utomhus. 

Ett riktigt mönstermaterial
Med granitkeramik får du stor valfrihet tack vare att  
plattorna kan fås i många olika naturtrogna mönster. 
De kan exempelvis efterlikna material som natursten, 
betong, metall, trä och tyg. Granitkeramik är därmed  
ett utmärkt val om du letar efter en platta som både  
är estetiskt tilltalande och mycket slitstark. 

Hemligheten bakom styrkan
Granitkeramik absorberar minimalt med vatten, vilket 
innebär mycket liten påväxt. Det gör också att plattan 
står sig över tid utan att förändras i färg eller genom 
slitage. Den långa hållbarheten är möjlig eftersom  

materialet består av finmalda leror som torrpressas un-
der mycket högt tryck. Bränningen utförs sedan i höga  
temperaturer där plattorna hettas upp till 1400 grader 
för att sedan kallna i 700 grader. Slutresultatet är en 
platta att lita på och njuta av under många år. 

Tänk stort
Ytterligare en fördel med plattor av granitkeramik är att 
de kan produceras i mycket stora format – 80x40 cm, 
60x60 cm och ända upp till 120x60 cm, vilket är Flisbys 
största platta. 
Samtidigt är måttnoggrannheten exceptionellt bra och 
fogarna i ett golv kan göras relativt smala. Kanterna 
sågas så att måtten blir exakta och plattorna kan sedan 
monteras med minimala fogar. 

Glaserad granitkeramik
Glaserad granitkeramik med Colored Body är en variant 
där leran är färgavstämd med glasyrens färg. Om oturen 
är framme och plattan skadas, kommer skadan att synas 
mindre tack vare att det är samma färg under glasyren. 
Glaserad betyder i det här sammanhanget att ytan bränns 
så att sanden smälter till glas, därav namnet glaserad. 

Miljövänligare val
Granitkeramik passar i många miljöer – och är samtidigt 
bra för miljön. Tillverkaren är LEED-certifierad och i till-
verkningsprocessen återanvänds en del gammal klinker 
som råmaterial. Övrigt råmaterial kommer från certifierade, 
lokala gruvor. 

Pavepads löser problemet med 
lutningar på hårt underlag.

Tänk på!

• Läggning av plattor helt utan fogar rekommenderas ej.  
  Skadliga spänningar orsakade av ojämnheter i underlaget  
  kan då fortplantas från platta till platta och förorsaka  
 vidhäftningsbrott eller andra skador. 

• På utomhusytor ska granitkeramiken läggas i stenflis  
 först med ett tunt lager stenmjöl överst. 

• Om du har ett lutande, fast underlag används Pavepads  
 för att utjämna fallet på din takterrass, altan eller balkong.  
 Pavepads kan dock inte användas under plattor på en  
 garageuppfart.

• Granitkeramik i tjocklek 3 och 5 cm är körbar för person- 
 bil. Tänk dock på att om plattornas tjocklek är 3 cm så bör  
 du först gjuta under, för att förhindra att plattorna rör sig.
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Stilren uteplats med stora plattor Funkis 60x60 grå. City stormix i färgen grå/vit/rost erbjuder en mildare färgsättning.

City stormix kommer i flera nyanser 
och levereras i färdiga mönster. På 
bilden har man använt färgen grå/vit/
svart för att skapa en stilren uteplats.
Bergmans Handel & Plattsättning.

Betong.
Ett prisvärt och hållbart alternativ 
med mängder av valmöjligheter.

UTEPLATSER

Betongplattan Plateau ger 
uteplatsen liv med hjälp  
av strukturen på ytan.
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City Stormix passar till de flesta hustyper, här lagd på en innergård till en vacker skånelänga i färgen grå/vit/svart.

”Slipp ogräs med  
 Romex fastfog!”

Detta mellanting mellan 
fogsand och hårdfog hindrar 
effektivt ogräs att tränga 
fram och är den bästa fogen 
till betongplattor där fogarna 
kan vara smalare, finns i flera 
nyanser, sid 105.

UTEPLATSER

Grändstenen – en marksten i det 
klassiska gatstenmåttet 21x14  
blir aldrig omodern. Tänk gärna fler 
färger i läggningen.
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Ett levande intryck, färgtoner från västkusten och många användningsområden – Flisby satsar 
svenskt med den populära Bohusgraniten. 

Oavsett hur du väljer att använda Bohusgranit, är det en stenart som ger en svårslagen känsla 
av Bohusläns vackra klippor. De skimrande gråa och ljusröda färgtonerna och den exklusiva, 
levande känslan har gjort den till en mycket omtyckt granitvariant. Därför är det också naturligt 
för oss på Flisby att under 2022 erbjuda ett brett sortiment och ett stort lager med stenarten.

Bohusgranit – unika  
färger från kustbandet

U N IK A  FÄRG ER  FR ÅN  K U STBAND E T

Bohusgranit –
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Ett smart granitval

Närheten till Bohusgraniten resulterar i mins-
kade transporter och gör den till ett både 
hållbart och prisvärt val i jämförelse med 
importerad granit. Dessutom är den möjlig 
att använda på många olika sätt och graniten 
föreskrivs ofta av kommuner till offentliga 
projekt, bland annat i Göteborg. För utom-
husbruk har vi under hela året ett välfyllt 
lager med såväl plattor och kantsten, som 
trappblock och mursten. I sortimentet hittar 
du även tunna plattor om du önskar använda 
Bohusgranit till golven i hemmet. I inforutan 
ovan får du en överblick över hela vårt utbud.   

Gammal men ung

920 miljoner år är visserligen en ansenlig 
ålder, men det gör ändå Bohusgraniten till 
den yngsta graniten i Sveriges urberg. Nu 
syns den allt oftare i trädgårdar och i de 
svenska hemmen, men tidigare användes den 
ofta som gat- byggnads- och ornamentssten. 
Karaktären har dock alltid varit densamma, 
med en färg som beroende på mineralsam-
mansättning och textur varierar från grå till 
röd. 

Granitplattor utomhus och inomhus

Kantsten • Randsten • Gatsten

Plockmur • Beklädnadssten

Trappblock • Trappor

Stegstenar • Stolpar

Vad passar ditt projekt?

Följande Bohusgranit-produkter  
hittar du hos Flisby: 

Se alla Bohus-produkter här.
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Sten ger en vacker och praktisk golvyta i växthuset. Välj  
till exempel marktegel i rödbrunt för att skapa en tilltalande  
och tålig yta som för tankarna till ett klassiskt orangeri.

Marktegel är en klassiker som golv i växthus, här fortsätter golvet ut  
till en liten uteplats. Färg gulmelerad.

Att kombinera olika typer av sten skapar ett vackert blickfång. På växthusets 
golv ligger marktegel medan smågatsten bildar en trevlig beläggning utan-
för. Runt odlingslådorna i bakgrunden syns gråmelerat gårdssingel.

Se fler växthus här.

lättskött OCH  VAC K ERT

VÄ X THU S  MED  stengolv 
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Den röda kalkstenen bildar  
en perfekt accent som bidrar  
till att lyfta den gröna färgen  
på växthuset.  
Billing Form & Anläggning.

Välj ett lite större växthus än du 
först tänkt, man ångrar sig sällan.  
Här passar större plattor bra som  
ex. granit 90x60.

Odlingsväxthus – växterna mår bäst 
av vandrande skugga. Placera växthuset 
i öst eller väst i förhållande till bostads-
huset. Här blir t.ex. marktegel perfekt.

Lusthus – placera lusthuset nära 
bostadshuset eller ute i trädgården,  
där utsikten är bäst. Ytorna runt 
omkring är viktiga för helheten. 
Sittplatser ute, planteringar och  
anslutande gångar. Granitkeramiken 
ger lättskötta golv. Odling i krukor eller 
hinkar är smart för att enkelt kunna 
möblera om. 

Mysrum eller odling  
– hur vill du använda 
ditt växthus?

Här skapas en självklar kontakt mellan ute och inne då stenplattorna i gången  
och orangeriet vävts ihop, här med sandsten sand romanum. Design av 
Trädgårdsarkitekt Snitsig Trädgård & Landskap.

Marksten i betong för den mindre budgeten. Grändsten i två  
färger där den mörkare plattan fått bilda en fris mot gräsmattan.

VÄ X THU S  MED  stengolv 
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Runt poolen skapar sten en beläggning som är 
härlig för fötterna att beträda, håller sig vacker 
i många år och är dessutom lättskött.

Poolområden

Vi har färdiga poolkanter som  
matchar markstensplattorna, sid 85. 

Med hjälp av granit har här skapats trappsteg 
kring poolen. Dessa är både praktiska och ger 
en perfekt plats för vila mellan doppen.

Den här lyxiga uteplatsen vid poolen har skapats av granitkeramik kvartsit i nyansen ljusgrå där plattorna mäter 60x60x2 cm.

Se fler poolområden här.
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Följande plattor har matchande poolkanter:

• Granitkeramik granit gråmelerad 80x40  
 och 60x60, sid. 84.

• Granitkeramik kvartsit mörkgrå 80x40  
 och 60x60, sid. 84.

• Skiffer grå offerdal oregelbunden och   
 30xfallande längder, sid. 79.

• Granit grafit 60x30 och 60x40,  sid. 75.

• Granitkeramik marmor bottichino   
 80x40x2, sid. 85.

Du kan naturligtvis välja en annan sten till 
poolområdet men då är inte kanten rundad 
utan måste bearbetas på plats.

Spectrum
sid 105.

Poolkanter i granit grafit.

Betongplattor är ett kostnadseffektivt alternativ när du vill stenbelägga stora ytor. 
Här syns betongplatta Funkis i grått med storleken 60x60x6 cm.  
Bergmans Handel & Plattsättning.

Den oregelbundna poolen får en vacker inramning 
med hjälp av formsågade plattor av kalkstenen Giza. 
Anläggare är Sten & Kakelproffsen.

Ett elegant poolområde i glimrande grå skiffer  
från Offerdal.

POOLOMRÅDEN
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Uppfarter
En uppfart i sten ger ett prydligt och inbjudande intryck samtidigt som 
den skapar snygg och hållbar yta för parkering. Det breda utbudet av 
markstenar ger oändliga möjligheter att anlägga en personlig uppfart 
som både är praktisk och lyfter din fasad.

Uppfart i plattan City stormix ger en lyxig känsla och den går dessutom utmärkt att köra bil på. Bergmans Handel & Plattsättning.

Se fler uppfarter här.
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Betongplattan Plateau grågrafit passar utmärkt för garageuppfarter. 
Romanummönster ger liv till en stor yta 

Flisby erbjuder en egen färdigblandad mix av 
svensk smågatsten som ger en livfull yta och 
en känsla av gamla tiders stenbelagda gator, 
sid. 77.

En markränna för dränering låter 
överflödigt vatten snabbt rinna bort 
från uppfarten.

UPPFARTER
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Trädgårdsarkitekt Karin Malmberg har skapat en trevlig uppfart av klassisk  
smågatsten lagd i bågmönster.

Patios olika storlekar levereras blandade på pall och är framtagna för att ge intryck av de klassiska skiffer-
hällarna i fallande längder. Färgen grafitmix ger ett exklusivt intryck.
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Diabas 8-11 är på grund av sin storlek och sin 
krossade form ett bra underlag för bilkörning.

UPPFARTER

Flisby 
rekommenderar
granitkeramik  

i 5 cm tjocklek för 
garageuppfarter.

26

Granitkeramik granit gråmelerad 60x60x5 cm
lämplig för garageuppfarter, sid 84.

Stora plattor av granitkeramik ger en elegant uppfart. Till ytor som denna väljer du 
med fördel en platta med 5 cm tjocklek. Anläggare Björks Bygg & Stensättning.
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” Välkomnas av 
en vacker upp-
fart i marksten”

På en större uppfart skapas dynamik genom att lägga sten i olika mönster. 
Här har ytan delats av med hjälp av ett mönster av mindre stenar.

Lyft fasaden med hjälp av marksten. Här kompletterar Plateau sandgrafit husets  
ljusröda färg på ett fantastiskt vis. Bergmans Handel & Plattsättning.

Enhetlig stenläggning från entré till garageuppfart med  
Funkis grå 60x60. 
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En uppfart behöver inte bestå av likformade plattor i samma storlek. Här syns Basic betongplattor  
i olika storlekar som lagts i ett snyggt romanummönster. 

Grändplattan är en tumlad marksten i kvadratiskt format, 
tjockleken gör den körbar för personbil.

Vackert, 
praktiskt och 

hållbart.
En uppfart i sten är en investering 

du inte ångrar.

UPPFARTER

Exempel på hur du lägger ett  
romanummönster. Se hemsidan  
flisbyab.se/tips-rad

En lek med färg och form. Här har två sorters gatsten mixats  
i ett oregelbundet mönster. Sten & Kakelproffsen.
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Funkis lämpar sig utmärkt för garageuppfarter, välj en rektangulär platta ... ... eller en kvadratisk. Mörk eller ljus.

UPPFARTER

”Förhöj intrycket 
med dekorsten!”

Flisby sjösten, sid 94.

Betongplattan Funkis är en av våra mest popu-
lära plattor. En av plattans fördelar är att den är 
körbar vilket gör den möjlig att lägga på både 
gångar och garageuppfarter. På bilden syns 
hur plattorna har kompletterats med en fris av 
gatsten. I rabatterna vilar ljus sjösten svart/vit 
och utgör en snygg accent till de gråa plattorna. 
Anläggare Hansson & Söner.
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Sju tips för en  
lättskött trädgård
Ingen trädgård är helt underhållsfri men det finns många smarta saker man 
kan göra för att få den mer lättskött. Här får du sju tips:

1. SEPARERA TRÄDGÅRDENS MARKYTOR
Genom att ha tex kantsten eller stålkanter mellan 
gräs, jord, grus och marksten hålls materialen på sin 
plats och man slipper problem med att gräs letar sig 
in på fel ställe och att jord rinner över till grus och 
stenytor. Vill man minska ner trimning av gräs kan 
man fälla ner en kantsten framför en mur i liknande 
nivå som gräsmattan så att gräsklippare eller robot 
kan köra upp på den med sina hjul och komma åt 
bättre.

2. TÄCK DEN BARA JORDEN                                                                                                                     
När man använder sig av marktäckande växter eller 
dekorsten så hålls fukten kvar i jorden och behovet 
av stödvattning minskar (bra insats för miljön).  
Dessutom hindrar det ogräs att få fäste. 

Några av mina favoriter bland marktäckande växter 
för skuggigare och fuktigare platser är Hasselört och 
Murgröna och för soligare och torrare platser nävor 
av olika slag. Finns i många olika färger och storlekar. 
Men det finns såklart massor av fina marktäckare att 
välja på.

3. RÄTT VÄXT PÅ RÄTT PLATS
Läs på om hur växterna vill ha det. Då blir de mer 
lättskötta och presterar som det är tänkt. Växter som 
hamnar på fel plats kräver mycket mer skötsel, de blir 
också ofta försvagade och därmed mer mottagliga för 
sjukdomar och ohyra och kanske tom dör. 

4. MINSKA GRÄSKLIPPNING
Installera en robotklippare. Gräsmattor som klipps av 
robotklippare blir täta och fina samt minskar ner på 
skötseltiden rejält. Men var rädd om våra nattaktiva 
djur som tex igelkottar så låt roboten vila på natten.

5. MINSKA BESKÄRNING 
Välj friväxande häckar framför häckar som behöver 
klippas med häcksax flera gånger per säsong. Även 
dessa kan behöva viss beskärning men mycket mindre 
än klippta häckar. Tänk på att många friväxande 
häckar ofta blir bredare, så säkerställ att plats finns.  
En av mina favoriter är Bukettapel som är en robust 
buske med många värden såsom den fina blomningen 
i maj, de dekorativa orangeröda frukterna (ej ätliga 
men uppskattas av fåglar) och den fina  orangegula 
höstfärgen. 

6. LÅT EN DEL AV TRÄDGÅRDEN BLI NATURTOMT                                                                              
Har du stor tomt, låt en del av den bli en blommande 
äng. Som regel slår man en äng 1 gång/år så här 
minskas skötseln rejält samtidigt som du gör en stor 
insats för den biologiska mångfalden och för polline-
rande insekter.

7. ANPASSA TRÄDGÅRDEN TILL DIN  
SKÖTSELNIVÅ
Har du köpt en äldre uppvuxen trädgård? Lägg igen 
rabatter som du inte vill ha och justera trädgårdens 
funktioner så att tex gångar och uteplatser blir som 
du vill ha det. Gör trädgården till din!

Trädgårdsarkitekt  
Pia Hedenblad
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Stor ormrot.

Perukbuske, Funkia och Spetsmössa.

En gång lagd med Flisby sjösten svart/vit och 
svart skiffer 60x30 dekorativa och praktiska 
stegstenar. Kantstål håller växterna på plats.

Honungsfacelia, en av de bästa  
dragväxterna för bin och fjärilar.
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Första intrycket är som bekant alltid 
viktigt. Använd stenplattor och grus 
på rätt sätt och kom hem till en väl-
komnande entré varje dag. Hos oss 
hittar du allt du behöver för att skapa 
den ingång till ditt hem som du alltid 
har drömt om. 

Entréer

En dekorativ entré skapas med en stenrabatt av svartvit 
sjösten och vackra växter.

Med klassisk gatsten är det enkelt att skapa gångar i olika former. 
Kombinera gärna stenen med grus för att ge ett extra djup och 
dimension till din trädgård. Anläggare Sten & Kakelproffsen.

Granit grafit 60x40x3 cm

Se fler entréer här.
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Harchillis est aliquias sit que cus qui custi Cate volupit mintiis autem

Blanda olika storlekar. Här delar gatsten Bodafors och granit i 
färgen grafit in entrén i olika rum. Sten & Kakelproffsen.

ENTRÉER

Underbar arkitektritad entré med sten och växter i perfekt  
harmoni. Lykkans Designträdgårdar och UMAB.

Gör ett gott  
första intryck.

Glöm inte bort entrén. Det är den  
som välkomnar din besökare och ger det  

första intrycket av din bostad.

33
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ENTRÉER

Kombinera äkta natursten med granit-
keramik. Trappblock av äkta granit,  
här i kombination med granitkeramik-
plattor i naturtroget granitmönster.

En strikt entré med granitkeramik i 
två färger. Den mörkare av färgerna 
bildar en gång genom de stora 
sällskapsytorna som delats av med 
rabatter kantade av svart kantstål. 
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ENTRÉER

3535

Gråmelerad granitkeramik kombinerad 
med gatsten och sjösten skapar här  
en välkomnande och hemtrevlig entré. 
Djurlövs Plantskola.
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City stormix grå/vit/svart kombinerad med en trappa 
klädd med granit i samma mönster.

Exklusiv entré av svart skiffer 60x30 lagd av Ire & Lind Trädgård.

Här har oregelbunden offerdalsskiffer lagt som en liten gång  
i gårdsgruset.

ENTRÉER

Granitkeramik  
kvartsit ljusgrå finns  
både kvadratisk, 60x60 cm,  
och rektangulär 80x40 cm.
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I betong är det  
naturligt med kalk-  
och rostutfällningar. 
Kalk syns tydligare  
på antracit och rost  

på grått.

Här markeras entrén på ett effektfullt sätt med en kombination av kullersten och den skiffermönstrade 
plattan Plateau grågrafit.

Här möts besökaren av en 
entré där granitkeramiken 
matchar husets träfasad, även 
trappan har klätts med kvartsit 
ljusgrå.

En lång gång mot huset i City stormix grå/vit/rost lättas upp av en dekorativ rundel.  
Roothans Sten & Anläggning.
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Stegstenar av svart skiffer lagda 

i svartvit sjösten.

Gångar i trädgården är både vackra, 
praktiska och tillför dynamik. Med dem 
skapar du en naturlig avdelning mellan 
olika partier i grönskan samtidigt som 
det blir enklare att ta sig fram.

Gångar

Se fler gångar här.
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Skiffer Offerdal Maxi
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GÅNGAR 

Det krävs en del jobb med att figursåga stenplattor men oj så snyggt 
det blir. Borstad kalksten 60x40. Lagerqvist Trädgårdsservice.

Kalksten Öland röd, sid 80.

Röd kalksten från Öland har funnits 
länge i svenska trädgårdar och är otro-
ligt populär. Inte konstigt när man ser 
hur väl den passar mot exempelvis ett 
hus i falurött.

Raka skifferplattor mjukas upp med en svängd gång. Kantningen 
med gatsten skapar en dekorativ fris.
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En smakfull och dekorativ gång lagd med granit gråröd 60x40 cm.

Gårdssingel gråmelerad är otroligt populär och pryder  
numera många vackra trädgårdar.

Underbara gångar hos en av våra kunder. 
Skiffer Offerdal Maxi passar perfekt att 
jobba med tack vare sin oregelbundenhet. 
Gången svänger naturligt mellan de vackra 
perennerna. Skifferkross täcker jorden och 
matchar perfekt.  
Björks Bygg & Stensättning.

GÅNGAR

Skapa en gång i en grusyta med stegsten i granitkeramik.  
Här ligger stenarna i Flisbys gårdssingel natur/röd, kantstål  
håller rabatten på plats, sid 92 och 94.
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Sandsten romanum ockra bjuder på underbara färgtoner och passar 
fantastiskt bra mot husfasadens röda tegel.

Sjösten svart/vit 
16-32 mm, sid 94.

Låt uteplatsen gå över i en gång för att skapa en enhetlig känsla 
i trädgården. Här syns hur snyggt det kan bli när man blandar 
betong- och natursten.

GÅNGAR 

” Kombinera olika  
 typer av stenar för  
 ett mjukare intryck”

Gångytan är här tydligt 
markerad med bredare  
stenar vilka vilar i grus, 
något som ger ett mjukt 
och naturligt intryck. 
Trädgårdsarkitekt Snitsig 
Trädgård & Landskap.
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Supermodern arkitektur följs upp 
med strikta plattor av granitkeramik 
granit antracit. Stenrabatt av skiffer-
kross kantas med granit.

Böljande gångar av City stormix grå/vit/rost.  
Roothans Sten & Anläggning.

GÅNGAR

Rak och  
sparsmakad  

design eller mjuka 
kurvor.

Designa din gång efter dina önskemål  
genom att välja mellan olika typer av stenar,  

strukturer och läggningstekniker.

City Stormix svart/vit/grå,  
sid 87.

GÅNGAR

Gången är skapad av borstad 
grågrafit kalksten där kanterna 

sågats för att uppnå den svängda 
formen. Anläggare Tengblads.  
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RABATTER & KANTER

Med hjälp av sten i olika former kan du ge trädgården ett 
lyft. Kantsten skapar en effektfull och snygg inramning till 
dina rabatter, medan grus både ger dig en praktiskt gång-
yta och bildar en fin kontrast till grönskan. 

Rabatter  
    & kanter

Pärlsingel 6-8 mm, sid 94.

Det enkla är det vackra. Här vilar några gångplattor på en bädd av 
pärlsingel 6-8 mm vilket ger ett mycket mjukt och naturligt intryck.

Skifferkross antracit

Svartvit sjösten 16-32

Vacker  
inramning med  

kantsten.
Kantsten markerar på ett snyggt sätt  

dina rabatter samtidigt som den bidrar till att  
hålla växtligheten på plats och ogräset  

borta från gångarna.

Se fler rabatter här.

K ANTER
Rabatter&
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Vacker  
inramning med  

kantsten.
Kantsten markerar på ett snyggt sätt  

dina rabatter samtidigt som den bidrar till att  
hålla växtligheten på plats och ogräset  

borta från gångarna.

Kantsten i granit ger rabatten  
tydlig och rustik inramning.

”Arkitekten tipsar”

DEKORSTEN – är ett utmärkt täckmaterial som framhäver växternas 
färger och former. Du kan använda grus för att fylla ett tomt område och 
ge det karaktär. Det är också smart val på ytor där det är svårt för väx-
ter att etablera sig, till exempel i mörka hörn eller under stora träd. 

Det är lätt att skapa spännande detaljer med dekorsten. Ta upp några 
betongplattor på uppfarten och fyll de tomma rutorna med sjösten. 
Kombinera gärna med något grönt, t ex en doftande timjan som får fylla 
upp en ruta. En liten åtgärd som ger stor effekt! 

Att kanta rabatter och gångar med kantsten eller kantstöd är ett enkelt 
sätt att ge trädgården ett proffsigt utseende. Inte nog med att det är 
snyggt – du får tydliga och lättskötta övergångar mellan grus, gräs och 
gräsmatta.

Förstärk rumskänslan i trädgården och var inte rädd för att blanda mate-
rial. Trädäck, natursten eller plattor blir mer spännande med en kantsten 
i ett avvikande material som ramar in. Grusgången får ett prydligt avslut 
med kantsten i granit, medan dekorgruset framhävs effektfullt med 
rabattkant av cortenstål. 

En kantsten som läggs i nivå med gräsmattan ger utrymme för bulliga 
växter som Näva och Daggkåpa att breda ut sig och samtidigt smidigt 
för gräsklipparen att komma åt intill. Efterarbetet med grästrimmer är  
ett minne blott! 

Jeanette Skålander/Njuta Trädgårdsdesign

Kantsten 50 antracit håller effektivt rabatten på plats. En lek med material och former. 
Granitlängder lagda i diabas-
kross bildar en strikt gång där 
sjösten mjukar upp.

&
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RABATTER & KANTER

”Rama in dina 
odlingslådor  
med vacker  
dekorsten”

Gråmelerad gårdssingel 
blir en snygg kontrast till 
de svarta odlingslådorna 
och de gröna plantorna.
Läcker trädgård hos
@prasthagsvillan

Här möts du av sjösten och 
grönska inramat av en Basicmur. 
Enkelt att skapa och vackert att 
betrakta.

Vacker kullersten med rund och organisk form bildar här en smakfull 
kontrast till succulenterna. Passar även med vår nya Dalasten.

Basic mursten
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RABATTER & KANTER

Dekorativa runda former skapade  
med storgatsten och kantstål i corten.

Flisby sjösten grafitmelerad

Låt stenarna lyfta ditt hus. Här 
matchar vit, tumlad marmor fasaden 
medan fyrkantiga plattor tar upp 
funkishusets strikta och raka linjer.

Kantstål svart, 
sid 92

Rustikblock/Slottsmur grå, Flisby sjösten svart/vit.

Med sin mjuka och runda form liknar pärlsingel små pärlor.  
Här skapar den grusade ytan en snygg övergång mellan gång  

och rabatt. Trädgårdsarkitekt Snitsig Trädgård & Landskap.

Både växter och träd ramas tydligt in med hjälp av en stabil kant i granit.
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RABATTER & KANTER

”Täck rabatten med sten  
 för en dekorativ yta och  
 fuktbevarande effekt”

Håll den vackra dekorstenen på 
plats genom att rama in rabatten 
med kantstål och utnyttja möjlig-
heten att skapa vackra böljande 
former.

Slottssingel är vår senaste gårdssingel 
och har redan gjort succé, sid 94.

Den mörka diabaskrossen  
harmonierar med fasaden.
Funkisplattor i antracit bildar 
dekorativ gång.
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RABATTER & KANTER

Stegsten  
ger många  
möjligheter.

Med stegsten skapar du enkelt effektfulla  
och praktiska gångar i trädgården. 

Stegsten sandsten, sid 81.

Gårdssingel i färgen naturröd 
kompletterar träfasaden och 
stegstenarna i varmgrått  
skiffer på ett vackert sätt.  
JHT Anläggning.

Du behöver inte välja mellan 
grus och plattor. Här syns 
stegstenar i granitkeramik som 
vilar på en bädd av sjösten.

Rama in växtligheten.  
Här har rustikblock använts 

 för att kanta rabatten.
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Utebelysning

Pollare Saturnus, sid 107.

”Rätt belysning 
gör den mörka 

trädgården  
levande”

Skapa stämning i din trädgård och 
bringa lite ljus i mörkret. Aldrig har 
det varit enklare att lyckas! Börja 
med att välja de lampor du önskar, 
de förgrenings- och förankrings-
kablar du behöver samt en trans-
formator som motsvarar lampornas 
totala antal watt. 

Terass- och väggarmaturen Aries i svart ger ett varmvitt 
sken och passar för att effektfullt belysa fasaden, muren, 
trädäcket eller trappstegen.

Årets nyhet – Quadra Art pollare passar med sin  
stilrena design in perfekt i de flesta trädgårdar. 

Luna silver, en allround markspot. Ett bra val om du vill 
belysa prydnadsgräs, hortensior eller andra ljusgenom-
släppliga växter.
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Stone smälter med sin organiska 
form vackert in under buskar och i 
rabatter och ger ett effektfullt sken 
som lyfter trädgården.

Pollux är en pollare som med hjälp 
av bubblor i sitt akrylglas skapar 
ett fantastiskt sken. Den passar 
speciellt bra i grupp i rabatter.

Terra decklights fälls enkelt in och ger en lyxig känsla  
vid poolen, uteplatsen eller längs gången.

Skapa ett fantastiskt ljusspel med 
hjälp av Straw. När den lyser antar  
den formen av ett vackert grässtrå 
 och passar därför utmärkt i rabatten 
eller på andra platser där du vill  
skapa en effektfull belysning.

UTEBELYSNING

På sidan 107 hittar du vårt stora sortiment av utebelysning från LightsOn.Se hela sortimentet här.
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FOGAR

Binder ihop och snyggar till. Vid stenläggning  
är det viktigt att avsluta med stil, både när det gäller  
funktion och estetik. Fogen binder ihop och låser  
plattorna, samtidigt som det höjer det visuella helhets- 
intrycket. Välj mellan fyra kategorier som du kan läsa  
mer om på sid. 104.

Fogar
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FOGAR

FÖRE & EFTER
Här syns ett exempel på hur fint resultat ny 
fog kan ge, även på en äldre stenläggning. 
På bilden har stenläggningen renoverats 
genom att fogarna rensats och fogats om 
med Romex Hårdfog, sid 104.

Mellan stenarna syns Romex ljusa hårdfog, en fog som kräver sparsamt 
med underhåll, har lång hållbarhet och dessutom är körbar.

I offentliga miljöer används ofta Romex hårdfog eftersom den 
enkelt ger en lättskött och slitstark yta. Stenläggningen är anlagd 
av Holst Entreprenad samt Mark & Trädgårdstjänst.
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Ska du anlita ett proffs för stensättningen, plattläggningen eller muren i trädgården? Läs vår guide om hur 
det går till och vilka fördelar som uppstår. Vi tipsar också om vad du bör tänka på innan du ringer anläggaren. 
Oavsett om trädgårdsprojektet är litet eller stort, strävar alla efter ett snyggt och hållbart slutresultat. 

En bra väg för att nå dit är att låta ett proffs göra jobbet. Det gäller inte minst om du är osäker på själva 
hantverket eller har svårt att få tiden att räcka till. Förutom att arbetet blir fackmannamässigt utfört, kan en 
kunnig anläggare fungera som bollplank vid exempelvis val av olika plattor eller sten. Men glöm inte att tänka 
efter först. Stefan Rooth, anläggare med många års branscherfarenhet, lyfter fram tre gyllene starttips. 

Guide: anlita en anläggare
Förberedelser, fördelar och fallgropar

Skissa enkelt
Börja med att göra en enkel skiss över ytan som du 
ska göra i ordning. Det behöver absolut inte vara några 
exakta mått, utan mer en bild över vad som ska göras 
och på vilken yta. Då är det lättare att diskutera vidare 
med den anläggare som du kontaktar. Vill du se prov på 
lagd sten och bor i närheten av Flisbys stenbutiker, kan 
du åka dit och se deras utställningar. 

Räkna fram en budget 
Många som jag kommer i kontakt med tänker att plattor-
na utgör majoriteten av kostnaden. Alla projekt har sina 
olika förutsättningar, men grovt räknat brukar materialet 
utgöra en fjärdedel. De tre resterande fjärdedelarna är 
schaktning, läggning, samt återfyllning och grusmaterial. 
Väljer du en dyrare platta så blir det däremot en större 
andel av kostnaden, eftersom det sällan blir mer jobb 
med en sådan platta. Natursten har ett högre pris, men 
håller längre och blir bara snyggare med åren. 

Jämför ”äpplen med äpplen”
Var alltid noggrann när du ska jämföra offerter, kolla 
att priset du får är inklusive moms. Vad som ingår kan 
skilja sig från olika anläggare, exempelvis asfaltering 
utanför en mur, matjord vid plattor, hyra av maskiner och 
liknande. Känner du dig osäker kan du be om någon 
referens. Jämför äpplen med äpplen!

Undvik fallgropar
Den kanske största vinsten med att anlita en anläggare 
är förarbetet. Är det inte utfört på rätt sätt spelar det 
ingen roll hur resten av projektet genomförs. 

– Läggningen är inte vår viktigaste uppgift, utan det är 
förarbetet. Att det blir rätt schaktat, att materialet är rätt 
och att exempelvis fiberduk används när det är nödvän-
digt – det är saker du får med i paketet när du anlitar 
en erfaren anläggare. Då undviker du sättningar och att 
plattorna sjunker efter ett år eller två, säger Stefan. 

Finns det något trädgårdsprojekt där en anläggare bör 
anlitas även om du är händig nog att klara plattläggning 
själv? Svaret kommer snabbt från Stefan. 

– Definitivt murar och trappor. En plattyta går ganska 
enkelt att korrigera om du har gjort fel. Men hamnar en 
för stor eller för liten del av muren under mark, måste du 
i princip ta bort allt och börja om från början. Börjar du 
fel med en trappa så att ett trappsteg sedan sätter sig, 
kommer alla steg att sätta sig. 

Trender och utbud
Med sin långa bakgrund i branschen har Stefan sett 
många trender komma och gå inom trädgårdssten 
och stenplattor. För 10 år sedan utgjorde marksten, 
exempelvis Gränd- och Bondesten, en stor del av hans 
uppdrag. 

– Nu är det istället stora plattor som Funkis som domi-
nerar, men samtidigt är ju utbudet betydligt större nu-
förtiden. För mig har kunden alltid rätt, även om jag kan 
tipsa om exempelvis en viss färg inte passar till huset. 
Oavsett vilket material kunden önskar, vänder sig Stefan 
till Flisby med sina beställningar. 
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”Servicen hos Flisby 
går inte att jämföra 
med något annat”
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Murar
Gränssättande utan gränser. Våra murstenar finns i många varianter för att du ska 
kunna få en stödmur eller fristående mur som passar dina behov. Ett viktigt råd är 
dock att börja med de praktiska förutsättningarna och tänka efter vilka dimensioner 
som är möjliga på just din tomt. 

Därefter kommer estetiken in i bilden och möjligheterna är många med struktur, 
släta, svängda och raka murar.
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MURAR

Granitmuren Castlewall snyggt rundad. 

En mur behöver inte vara strikt 
och rak. Murstenen Compac rak  
gör det möjligt att bygga en mur 
med böljande former.  
Ritat av Carin Graff, anlagt av 
Peab Anläggning.

Här syns en dubbelsidig 
mur som har avslutats 
på ett vackert sätt med 
hjälp av nivåer.

Compac rak grå och antracit,
sid 97.

Se fler murar här.
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MURAR

Läcker murlösning med Compac rak antracit som elegant följer markens lutning. Läggningsarbetet är utfört av Roothans Sten & Anläggning.

Här har Kantsten Gränd 
använts för att skapa en 
stilren mur med odlingsut-
rymmen. Muren har sedan 
krönts med granitplattor.

Hur ser  
din tomt ut?

Har du en tomt med mycket eller lite lutning,  
kuperad terräng eller platt? Alla dessa komponenter  

avgör vilken sorts mur som passar hos dig. 

Rustikt och oregel-
bundet utseende 
med hjälp av Skiffer 
Offerdal. 
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MURAR

En terrass i flera nivåer med tillhörande odlingsytor har skapats  
med hjälp av stenen Compac rak i färgen antracit.

Här syns en stilren, låg mur byggd av kundfavoriten Basicmur.  
Bergmans Handel & Plattsättning.

Stenlim PU 700, sid 110.

Här syns hur murar, 
som ex. Gränslös 
grå avgränsar olika 
ytor på tomten tyd-
ligt och på köpet 
ger ett mer intres-
sant och välordnat 
intryck.
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En exklusiv granitmur i färgen grågrafit som heter Castlewall. Diabaskross täcker marken. 

Laga mat under bar himmel i sommar! På www.flisbyab.se finns tips på hur du går 
tillväga för att skapa ditt eget utekök här byggt av murblocket Gardenwall antracit.

MURAR

Skifferplattornas unika  
utseende och rustika struktur 
gör den här väggen till ett 
spännande blickfång.

Granit beklädnadssten,  
nu i ny design, sid. 99.
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MURAR

I de fall tomten har en liten lutning kan den fyllas upp så att den blir plan. På så sätt får 
man en större yta att umgås på. Avsluta med en stödmur, här Basicmur, mot tomtgränsen 
vilket blir både praktiskt och snyggt.

Denna vackra stenmur med rustikt och oregelbundet utseende 
är lagd med hjälp av Skiffer Offerdal. På bilden syns även 
hur fint den noga utvalda växtligheten kompletterar muren. 
Anläggare är Roothans Sten & Anläggning.

Kalkstensmur i nyanserna grå och röd, sid 96.

Ett med 
naturen.

Natursten har en fantastisk  
förmåga att smälta in och passa 

bra i de flesta miljöer.
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MURAR

Med hjälp av murar och nivåer skapas rum i trädgården. På bilden  
syns en mur byggd av Compac cut, en sten med rustik yta.

Vättermur, med vacker fasning på varje block, skapar en tydlig 
gräns mot gata och uppfart.

Villablock, här i form av en mur 
i två rader, är en mycket populär 
mursten. Det blockformade formatet 
gör den lätt att arbeta med och den 
tumlade ytan ger stenen ett naturligt 
utseende som gör att den passar  
i de flesta miljöer.
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”Dela av,  
skapa rum  
och rama in  
med en mur”

MURAR

Här har rustikblock använts för att bygga en låg mur och en nätt trappa.

Windsor är favoritmuren när 
man vill ta ut svängarna.

Ett exempel på hur effektfullt det kan bli att ljussätta en uppfart. 
Muren på bilden heter Basicmur antracit.

Knäckstensmuren är en riktigt 
klassisk trädgårdsmur som syns 

i många äldre trädgårdar.
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TRAPPOR

Ett viktigt steg. Vårt råd är att välja sten 
till din trappa med omsorg. Vid en entré 
står trappan för ett första intryck av ditt 
hem och i trädgårdsslänten finns den ofta  
i blickfånget som en brygga till nästa nivå.

Förutom sten och betong till nya trappor, 
erbjuder vi olika beklädnader som sätts 
fast på gamla trappor för att ge dem ett 
nytt utseende.

Trappor

En trappa är inte bara vägen in till ditt hem, den kan också vara en härlig plats att sitta på och njuta av stunden. Här en gedigen trappa i äkta 
svensk Bohusgranit.

Pampig granittrappa som kombinerats med en grå skiffer offerdal.Se fler trappor här.
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Megastep heter trappblocket i 
betong som har en knäckt front. 
Ger en känsla av äkta natursten.
Björks Bygg & Stensättning.

En trappa byggd i etage skapar olika rum i trädgården. Här kompletteras 
trappan byggd av granit trappblock vackert med oregelbunden skiffer.

Vacker trappa byggd med trappblock i betong med fasad kant. Perfekt 
tillsammans med Basicmur grå.

Enkel men effektfull trappa som tydligt markerar entrén 
byggd av granit trappblock.

Få nya  
perspektiv med  

en trappa.
En trappa kan låta dig hitta nya  

favoritplatser i din trädgård. En plats som  
kanske tidigare varit för brant och därför  

otillgänglig blir plötsligt en  
plats att trivas på.
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TRAPPOR

66

En trappa byggd i etage skapar olika rum i trädgården. Här kom-
pletteras trappan byggd av granit trappblock vackert av gångarnas 
grus och stegstenar. Arkitekt Carin Graff, Peab Anläggning.
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TRAPPOR

Beklädnad.
För att få ett nytt utseende på din trappa  

behöver du inte riva den. Det kan faktiskt räcka  
med att klä in den med nytt material för att  

förändra utseendet totalt.

Här syns en stilren trappa i tre nivåer med trappsteg på 
alla tre sidor byggd av betongblock antracit.

Trappa beklädd med skiffer 60x30 svart.

Låt uteplatsen kompletteras av en trappa. Här har man använt Kalksten Giza för 
beklädnad av trappstegen, men även som golv på uteplatsen för att skapa en helhet. 
Sten & Kakelproffsen.

Trappa med beklädnad i granit 
gråröd som övergår i ett  
snyggt altangolv.
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INOMHUS

I NOMHU S
Natursten
Upplev känslan av mjuk natursten under fötterna, 
eller vila ögonen på ett vackert och livfullt vägg-
parti i sten. En av de många fördelarna med att 
använda sten inomhus är den långa hållbarheten 
och materialets förmåga att åldras vackert och 
med en fantastisk patina.

Kalksten Borghamn

Marmor verde, bianco, 
carrara och kolmård.

Marmor Carrara

Se mer inspiration här.
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Kalksten Borghamn Skiffer Offerdal grå Granit Bohus

Marmor Carrara
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INOMHUS

Den slipade ytan på kalkstenen Jura känns mjuk och behaglig under fötterna samtidigt som  
den varma färgen och mönstrade ytan tillför liv och värme. Plattsättare KakelConny.

Stilrent och modernt, men ändå varmt och inbjudande har det här  
badrummet blivit med väggar och golv av kalkstenen Giza. I stenen  
kan du dessutom hitta inslag av fossil. Kronans Plattsättning.

Skapa en livfull och unik fondvägg  
av stenfanér. Ingen sten är den andra 
lik, något som ger en vacker och 
spännande yta att vila ögonen på.

BRA ATT TÄNKA PÅ

Räkna alltid med några extra  
stenplattor eftersom plattläggning  
inomhus innebär en del kapning.
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INOMHUS

Ett vackert stenarbete där oregelbundna plattor av skiffer 
Offerdal sågats till och lagts i ett fantastiskt fint pussel.

Stenfanér, sid 113.

En grafitbrun kalkstensplatta med inslag av fossil som vittnar om historiens vingslag 
skapar en golvyta som både ger rummet djup och känns underbar under fötterna.
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INOMHUS

Fantastisk kalksten från Borghamn gör middagarna  
ännu mer njutningsfulla.

Skiffer mini i varmgrått ger en rustik 
väggyta med intressanta former.

Kalksten Nordic grey

Granit Bohus har en behagligt 
slät yta vilket gör den skön att 
gå barfota på.

Skiffer mini varmgrå, sid 79. 
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INOMHUS

Fallande längder på stenplattorna 
skapar ett vackert och oregelbundet 

mönster ,här i Skiffer Offerdal.

Skiffer Offerdal

Natursten används i alla slags miljöer, allt från kök och badrum till 
hotellentréer och uterum världen över. Ytan på naturstenen bör 
skyddas för yttre påverkan och spill av drycker o.dyl. Man kan 
använda sig av två olika metoder när man impregnerar:

Klassisk – Att mätta stenen med såpa är metoden som traditionellt 
har använts.

Modern – Idag finns en mängd olika impregneringsmedel t.ex. 
nanobaserade som skyddar under mycket lång tid. (se sid 110). 
Fråga din säljare vad som är lämpligt för just er sten.

Kom ihåg att impregnera natursten

Steinfix 100
impregnering på sid 110.

Ge den öppna spisen ett 
lyft genom att beklä den 
med skiffer. Den här öppna 
spisen har fått en levande 
yta med hjälp av skiffer-
vägg svart med mycket 
struktur.

Skiffervägg rå gråbrun, sid 113.

Kalksten och trä går otroligt bra ihop. 
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Prislista
I denna prislista hittar du priser och information om de flesta  
produkterna i vårt sortiment. På vår hemsida www.flisbyab.se finns 
ännu fler produkter, produktguider, läggningsråd och inspiration.

Samtliga  priserinklusive  moms

74
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MARKTÄCKNING / GRANIT

GRANIT – en svensk favorit med många valmöjligheter. Det är ingen tillfällighet att granit 
är det mest använda materialet i Sverige bortsett från betong. Användningsområdena är så gott 
som obegränsade och du kan välja mellan ett stort antal olika färger och former. Granit uppskattas 
också för sin hårdhet – den får nästan ingen påväxt och ser i princip likadan ut år efter år oavsett 
påfrestningar. 

Stenens färger
All natursten kan variera i färg och 
innehålla ådringar och naturliga  
mönster. På större ytor skall man 
blanda sten från olika pallar, då får  
man vacker variation och naturligt liv 
i ytan. Färgskillnader kan finnas vid 
komplettering. 

I den grå och grågrafitfärgade gra-
niten förekommer ibland ljusare eller 
mörkare ådringar på samma vis som 
det på den röda graniten ibland kan 
förekomma grönaktiga mörka ådringar 
som en naturlig del av stenen. 

I ljus granit förekommer naturligt  
järnoxid i skiftande mängd. Oxiden 
kan ge en naturlig rostpatina. 
Bohusgraniten kan ibland ha röda 
inslag i det grå.

Storlek
Plattorna kan variera i storlek och tjock- 
lek eftersom de sågas med mycket 
stora sågblad, därav tillåten måttav-
vikelse på ±4 mm. Sätt med fördel 
graniten i en mjuk bädd av stenflis 
så att underlaget kan justeras efter 
eventuella höjdskillnader. Det mjuka 
stenfliset bör vara ca 2-3 cm och i  
sin tur ligga på en hård avdragen yta. 

Läggning
Lägg stenflis istället för stenmjöl 
under granitplattor för att undvika fukt 
i plattorna.

Fog
Naturstensplattor ska läggas med 
en fog på min. 3 mm (mer vid råare 
kanter) för att jämna ut eventuella 
höjdskillnader på plattorna och för att 
bindas samman av fogmaterialet. 
Om Romex dränerande hårdfog används 
rekommenderas en fogbredd på minst 
6 mm och ett djup på minst 3 cm. Är 
fogen bredare skall djupet alltid vara 
minst dubbelt mot fogens bredd. 

BRA  
ATT VETA!

Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar Lagervara

Antal 
/m2

Antal 
/pall Vikt

Körbar
personbil

Endast 
helpall Pris

Granit grafit Granitplatta i rektangulärt mått 
med sågad kant och flammad 
yta i färgen grafit (eller padang 
dark G654 som den även 
kallas).

10, 11, 
32, 33

60x30x3 cm
60x40x3 cm

90x60x ca 3 cm
60x30x1,5 cm

F, G, H, J
F, G, H, J

F
F

5,55 st
4,17 st
1,85 st
5,55 st

12,25 m2

16,34 m2

11,34 m2

85 kg/m2

85 kg/m2

85 kg/m2

42 kg/m2

Nej
Nej
Nej
Nej

Nej
Nej
Nej
Nej

1.399:-/m2

1.399:-/m2

1.499:-/m2

1.199:-/m2

Granit poolkant innerhörn 
grafit

Flammad äkta granit med mjukt 
rundade kanter och en halkfri 
yta. Lätt att montera och med 
fasta mått. Mycket snygg och i 
princip outslitlig.

22, 23 50+50x25 
x ca 4 cm

F 28 st 21,2 st Nej Nej 699:-/st

Granit poolkant rak grafit Flammad äkta granit med mjukt 
rundade kanter och en halkfri 
yta. Lätt att montera och med 
fasta mått. Mycket snygg och i 
princip outslitlig.

22, 23 50x25x4 cm F 80 st 14,1 st Nej Nej 399:-/st

Granit grå En turkisk granit från Bergama-
området.

60x40x3 cm F 4,17 st 85 kg/m2 Nej Nej 999:-/m2

Granit Bohus elegant grå Svensk granit från Bohus med 
sågad kant och flammad yta. 
Fallande, d.v.s. varierande 
längder. 

19 Fallande läng-
der  

x35x ca 3 cm

F, G 85 kg/m2 Nej Nej 1.699:-/m2

Granit längd grågrafit Huggen kant, flammad yta. 
Till gångar, avtäckning, trapp-
steg, bänk och kantstöd. 

45 120x32x ca 
5 cm

F, J 2,6 st 55 kg/st Nej Nej 1.199:-/st

Lagervara anges med: F=Flisby, G=Göteborg, H=Halmstad, J=Jönköping, M=Malmö 
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Produkt Egenskaper
Bilder 
sid. Storlekar Lagervara

Antal 
/m2

Antal 
/pall Vikt

Körbar
personbil

Endast 
helpall Pris

Granit grågrafit En grågrafit större platta 
i det populära måttet 
60x60. Sågad kant och  
flammad yta.

60x60x3 cm F 2,78 st 12,24 m2 85 kg/m2 Nej Nej 1.399:-/m2

Granit romanum grågrafit Granit romanum är en 
huggen granit med flam-
mad yta i en spännande 
grågrafit färg. Stenarna 
präglas av en flammighet 
och vackra ådringar.

1, 10 Mixade storlekar  
60x40, 40x40, 

40x20 och 
19,5x19,5 cm.

Tjocklek ca 3 cm.

F 11,45 m2 85 kg/m2 Nej Ja 1.399:-/m2

Granit gråröd Rustik granitplatta i gråröd 
ton med huggen kant 
och flammad yta. Granit 
är outslitlig och blir bara 
vackrare för varje år.

11 60x40xca 3 cm F 4,17 st 15,86 m2 85 kg/m2 Nej Nej 1.399:-/m2

Granit markmix gråröd Flammad yta, tumlad. 
Levereras i tre längder.
Bredd och tjocklek kan 
variera, bör sättas i lös 
bädd.

fallande x ca 15  
x ca 5 cm

F 8,46 m2 140 kg/
m2

Ja Ja 2.099:-/m2

Granit naturgrå En av våra vackraste 
granitplattor med en snygg 
naturlig ådring i naturgrå 
nyans. Ytan är flammad 
vilket gör den lite sträv och 
halksäker.

60x40xca 3 cm F 4,17 st 12,48 m2 85 kg/m2 Nej Nej 1.199:-/m2

Granit rödton Granitplatta i rektangulärt 
mått med sågad kant och 
flammad yta. Färgen är 
rödton. 

60x30x ca 3 cm F 5,55 st 11,89 m2 85 kg/m2 Nej Nej 1.499:-/m2

Granit stegsten Bohus grå En naturligt huggen svensk 
stegsten som med sin 
tjocklek kan läggas med 
visning av ytterkanterna.

Ca 30-60 cm
Tjocklek ca 5,5 cm

F, G 25 kg/st Nej Nej 699:-/st

Granit stegsten rödton Flammad oregelbunden 
stegsten i rödtonad granit. 
Passar utmärkt att lägga i 
grusgångar eller sänka ner 
direkt i gräsmattan. 

Ca 56x42 cm
Tjocklek ca 3 cm

F, G 20 kg/st Nej Nej 469:-/st

Granit stegsten grafit Oregelbundna stegstenar i 
granit för grusgångar eller 
gräsmattor. En flammad 
yta som gör att stenens 
naturliga struktur och 
lyster framhävs. 

66 Ca 56x42 cm  
Tjocklek ca 3 cm

F, G, H, J, M 19 kg/st Nej Nej 419:-/st

Granit stolpe 
Bohus rustik

Råkilad granitstolpe. Ska 
grävas ner ca 50 cm vid 
montering vilket ger en 
synlig höjd på ca 120 cm.

170x20x20 cm
170x30x30 cm

F 
Beställn.vara

200 kg/st 
400 kg/st

4.299:-/st 
7.059:-/st

Granit stolpe 
grågrafit

Råkilad grågrafit granit-
stolpe. Ska grävas ner ca 
50 cm vid montering vilket 
ger en synlig höjd på ca 
120 cm.

170x25x25 cm F 300 kg/st 4.999:-/st

MARKTÄCKNING / GRANIT
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Produkt Egenskaper
Bilder 
sid. Storlekar

Lager-
vara Antal/m2

Antal/
säck Vikt

Körbar
pers.bil

Hel-
pall Pris

Granit Bjärlöv grå/röd Smågatsten i tumlad granit från 
Skåne. Finns hel och halv sten.
Lämplig för bågsättning.

25 Ca 8/11 cm
Ca 8/11 x ca 4/6 cm

F, H 
F

82-85 st
82-85 st

6 m2 
9 m2 

inklusive  
fogbredd

210 kg/m2

140 kg/m2

Ja
Ja

Nej
Nej

899:-/m2

639:-/m2

Granit Bodafors hel  
grafit

Strikt smågatsten i mörk granit 
från Småland. 
Lämplig för bågsättning.

28, 33 Ca 8/11 cm F, M 82-85 st 5 m2  
inklusive  
fogbredd 

230 kg/m2 Ja Nej 1.059:-/m2

Granit Bohus grå Smågatsten, tumlad granit.
Smågatsten halv, tumlad granit.
Storgatsten halvhöjd, tumlad.
Lämplig för bågsättning.

18, 28 Ca 8/11 cm
Ca 8/11 x ca 4/6 cm
Ca 9/11 x ca 13/15  

x 20/23 cm

F, G, H 
F
F

82-85 st
82-85 st

33 st

6 m2 
9 m2 
5 m2

inklusive  
fogbredd

210 kg/m2

140 kg/m2

240 kg/m2

Ja
Nej 
Ja 

Ja
Nej
Nej

889:-/m2 

639:-/m2

1.029:-/m2

Diabas grafit Smågatsten halvhöjd, tumlad 
diabas.
Lämplig för bågsättning.

Ca 8/11 x ca 4/6 cm F 82-85 st 9 m2  
inklusive  
fogbredd 

140 kg/m2 Nej Nej 899:-/m2

Granit portugisisk grå Små- och storgatsten i  
grå portugisisk granit.
Lämplig för bågsättning.

20, 32, 
33, 52, 

65

Ca 8/11 cm
Ca 13/15 x 13/15  

x 20/23 cm

F, H, J, M
F, H, M

82-85 st 
33 st

5 m2 
3 m2 

inklusive  
fogbredd

210 kg/m2

315 kg/m2

Ja
Ja

Nej
Nej

699:-/m2 

1.159:-/m2

Granit svensk mix Smågatstensmix som tack 
vare sin blandning av sorterna 
Bohus röd, Bohus grå, Halland 
och Spinkamåla liknar en gam-
mal gatstensyta. Lämplig för 
bågsättning.

8 Ca 8/11 cm. F 82-85 st 6 m2 
inklusive  
fogbredd 

210 kg/m2 Ja Ja 959:-/m2

GATSTEN – en klassiker som överraskar. Den slitstarka gatstenen har under lång tid varit 
starkt förknippad med gator och torg. Klassisk grå granit är vanligast, men vad alla inte känner till, 
är att det finns ett flertal varianter med olika uttryck. I den svenska berggrunden finns granit med 
betydligt mer lyster och färg, men du kan även välja gatsten av svart diabas. 

MARKTÄCKNING / GATSTEN

• Gatsten ska alltid läggas med fog. Med Romex Hårdfog får  
 du ett varaktigt resultat där ogräs och myror får svårt att   
 etablera sig. Ett annat alternativ är fogstenmjöl.

• Mängdberäkna 82-85 st/m². Vårt pris är satt därefter. 

• Det kan förekomma grus  
 i säckarna vid leverans  
 av gatsten.

• Storgatsten kan med  
 fördel användas som  
 kantsten till rabatter och  
 gångar eller att bygga  
 trappor med.

Smågatsten svensk mix BRA  
ATT VETA!
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MARKTÄCKNING / SKIFFER

SKIFFER – Kombinerar slitstyrka med skönhet. Ett vackert och vanligt inslag i trädgårds-
gångar och på uteplatser. Är omtyckt för sin förmåga att behålla sin tydliga karaktär genom åren, 
oavsett om du väljer en glansig och hård skiffervariant eller den mer matta och sobra lerskiffern. 
Lägg gärna lite extra tid på en stenläggning med oregelbunden skiffer, så kan vi lova att du får  
ett resultat att vara stolt över. 

Färger
All natursten kan variera i färg och 
innehålla ådringar och naturliga 
mönster. På större ytor skall man 
blanda sten från olika pallar, då får 
man vacker variation och naturligt liv 
i ytan. Färgskillnader kan finnas vid 
komplettering. 

Patina av rost i svart skiffer. Eftersom 
natursten är just ett naturmaterial kan 
det förändras med tiden. I den svarta 
skiffern förekommer naturligt järnoxid 
i skiftande mängd och ibland kan den 
innehålla ljus ådring.

Även kalkfläckar förekommer på svart 
skiffer (som små pölar). Dessa kan 
behandlas med kalkborttagningsme-
del eller så försvinner de med tiden.
Flisby rekommenderar att du avstår 
från att salta på naturstensplattor.

Tjocklek
När skiffern bryts separeras de olika 
lagren i berget vilket gör att skiffer  
kan variera lite mer i tjocklek än 
annan sten, ±8 mm från angiven 
tjocklek. Den första tiden kan ytliga 
flisor från stendelningen lossna från 
plattorna. 

Läggning
Sätt med fördel skiffer i en bädd 
av betong eller i en mjuk bädd av 
stenmjöl/stenflis på en hårdgjord yta 
så att underlaget kan justeras efter 
eventuella höjdskillnader. 

Det mjuka stenmjölet/stenfliset bör 
vara ca 20-30 mm och i sin tur ligga 
på en hård avdragen yta. Tänk på att 
oregelbundna sorter som tjock skiffer 
varierar lite mer. 

För att få så, till varandra tillpassade 
fogar, som möjligt kan oregelbunden 
skiffer ”klippas ihop” med hjälp av en 
stenklipp eller huggas i kanterna med 
en stenklubba och mejsel. 

Fog
Naturstensplattor ska läggas med 
en fog på min. 3 mm (mer vid råare 
kanter) för att jämna ut eventuella 
höjdskillnader på plattorna och för att 
bindas samman av fogmaterialet. 

Om Flisby/Romex dränerande hårdfog 
används rekommenderas en fogbredd 
på minst 6 mm och ett djup på minst 
3 cm. Är fogen bredare skall djupet 
alltid vara minst dubbelt mot fogens 
bredd. 

Tunnare sorter (exmpelvis skiffer  
60 x 30 x 1,2 cm) sätts i betong 
på redan befintlig gjutning. Då ska 
inte dränerande hårdfog användas! 
När material kläs på befintlig betong-
yta ska ett tätskikt strykas mellan 
betongytan och naturstenen för att 
förhindra ev. kalkutfällning, orsakad 
av kapillärkraften.

BRA  
ATT VETA!
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Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar Lagervara

Antal 
/m2

Antal 
/pall Vikt

Körbar
pers.bil

Endast 
helpall Pris

Skiffer Offerdal grå Vacker skimrande Offerdals- 
skiffer med sågade kanter. Bredd 
30 cm, längd fallande, d.v.s. 
varierande längder.

Fallande längder  
x30xca 3-4 cm

F ca 8 m2 100 kg/m2 Ja Nej 1.399:-/m2

Skiffer Offerdal grå Fallande längder, d.v.s. varieran-
de längder. För beklädnad eller 
mark, läggs i betong eller fix.

Fallande längder  
x30 x ca 1,2 cm

F 20 m2 36 kg/m2 Nej Nej 2.199:-/m2

Skiffer Offerdal poolkant
grå

Poolkant i vacker skimrande grå 
Offerdalsskiffer. Mjukt slipad och 
med rundad kant. Längd fallande, 
d.v.s. varierande längder.

23 Fallande längder  
x30 x ca 3 cm

Beställn.vara 20 st 24 kg/st Nej Nej 1.899:-/m

Skiffer Offerdal poolkant 
hörn grå

Hörn till poolkant i vacker skim-
rande grå Offerdalsskiffer. Mjukt 
slipad och med rundad kant. 

23 60+60/30 
x ca 3 cm

Beställn.vara 20 st 23 kg/st Nej Nej 3.899:-/st

Skiffer Offerdal Maxi grå Oregelbunden grå skiffer i stora 
sjok om ca 80-150 cm. Antal kvm 
på pallarna kan variera. Beräkna 
att det går åt 15% mer än den 
tänkta ytan.

8, 13, 
39, 
41

Ca 80-150
x ca 2-4 cm

F 17-20 m2 
 

100 kg/m2 Nej Ja 1.059:-/m2

Skiffer Offerdal grå Oregelbunden, skimrande grå 
skiffer. Storlek ca 40-80 cm. 
Pusslas ihop till ett vacker möns-
ter. Beräkna att det går åt 15% 
mer än den tänkta ytan.

13, 
36, 
64

Ca 40-80 x  
ca 2-4 cm

F, G, J, H, M 15 m2 85 kg/m2 Nej Nej 699:-/m2

Skiffer svart Äkta svart skiffer som med sina 
livfulla nyanser och vackra yt-
struktur passar dig som är ute 
efter det lilla extra.  
Kan ha inslag av rost.

9, 12, 
31, 
36, 
40

60x30x ca 3 cm
60x60x ca 3 cm 

60x30x ca 1,2 cm

F, J 
F, H
F

5,55 st
2,78 st 
5,55 st

10 m2

11,5 m2 

30 m2

80 kg/m2

80 kg/m2 

32 kg/m2

Nej
Nej
Nej 

Nej
Nej
Nej 

1.299:-/m2

1.299:-/m2 

1.099:-/m2

Skiffer svart Äkta svart oregelbunden skiffer 
som med sina livfulla nyanser 
och vackra ytstruktur passar dig 
som är ute efter det lilla extra. 
Kan ha inslag av rost.

13 Ca 30-70  
x ca 2-4 cm

F 15 m2 80 kg/m2 Nej Ja 999:-/m2

Skiffer varmgrå En skiffer med vacker varmgrå 
färg och skiftningar i rost. Bredd 
20 cm och i fallande längder d.v.s. 
varierande längder.

9 Fallande längder  
 x20x ca 2-4 cm

F 25 m2 80 kg/m2 Nej Nej 1.199:-/m2

Skiffer varmgrå En oregelbunden skiffer med 
vacker varmgrå färg. 

Ca 30-80 cm.
Tjocklek ca 2-4 cm

F 20 m2 80 kg/m2 Nej Nej 549:-/m2

Skiffer mini varmgrå Oregelbunden skiffer i en vacker 
varmgrå färg med skiftningar i 
rost. Läggning i betong rekom-
menderas.

72 Ca 15-40 cm.
Tjocklek ca 1-2 cm

F, G, H, J 30 m2 40 kg/m2 Nej Nej 319:-/m2

Skiffer stegsten varmgrå Stegsten i varmgrå skiffer att 
skapa gångar med. Stenen har 
en tumlad yta vilket gör att den 
får ett mer mjukt och naturligt 
utseende.

49 Ø ca 40-50 cm  
Tjocklek ca 3 cm

F, G, H, J, M Ca 15 kg/st Nej Nej 339:-/st

Skiffer stegsten svart Stegsten i svart skiffer att skapa 
gångar med. Stenen har en 
tumlad yta vilket gör att den 
får ett mer mjukt och naturligt 
utseende.

38, 95 Ø ca 30-40 cm  
Tjocklek ca 3 cm

F, G, H, J, M Ca 10 kg/st Nej Nej 329:-/st

MARKTÄCKNING / SKIFFER
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Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar

Lager-
vara

Antal 
/m2

Antal 
/pall Vikt

Körbar
personbil

Endast 
helpall Pris

KALKSTEN

Kalksten grågrafit Kalksten i en grågrafit ton med 
borstad yta vilket gör att den får 
ett utseende som kan liknas med 
naturliga förslitningar. Inslag av 
fossiler i vissa plattor.

8, 40, 
43

60x40x ca 3 cm F 4,17 st 15,83 m2 85 kg/m2 Nej Nej 1.499:-/m2

Kalksten Giza gråbrun Slipad/borstad yta. Skiftar i 
mönster och ton, med tid i solen 
bleknar plattorna, blir mer grå. 
Vissa stenar kan ha inslag av fos-
sil eller ”rost” som ibland kan ha 
en gulbrun färg.

12, 23, 
67

60x40x ca 3 cm F 4,17 st 16,3 m2 80 kg/m2 Nej Nej 1.099:-/m2

Kalksten Öland röd Oregelbunden. Kan även  
användas i murar men mängd- 
beräknas då på annat vis.

13, 21, 
40

Tjocklek 4-8 cm
Tjocklek 3-6 cm

F
F

3-5 st
5-7 st

10 m2

15 m2

180 kg/m2

135 kg/m2

Ja
Ja

Nej
Nej

799:-/m2

619:-/m2

KALKSTEN & SANDSTEN – Uttrycksfull och skön för fötterna. Vill du ha en stenvariant  
som tar för sig med ett levande uttryck, är sand- och kalksten ett utmärkt val. Sandsten upplevs 
som mjuk och varm i sin design, även om du väljer en grå variant. Kalksten har spännande mönster- 
ådringar och är mycket skön att gå på. Låt dig inte heller luras av den mjuka framtoningen – det 
extremt hårt packade materialet garanterar att stenen håller över tid. 

MARKTÄCKNING / KALKSTEN

Färger
All natursten kan variera i färg och 
innehålla ådringar och naturliga 
mönster. På större ytor skall man 
blanda sten från olika pallar, då får 
man vacker variation och naturligt liv 
i ytan. Färgskillnader kan finnas vid 
komplettering. 
Kalksten förändras också med tiden. 
När kalken fäller ur bildas kalkpatina 
som gör stenen ljusare och ger den-
samma en underbar antik ”look”.

Tjocklek
De naturliga lagren i berget är olika 
stora och därför varierar plattorna i 
tjocklek.
 

Flisning
Ibland händer det att kalksten och 
sandsten ”flisar” sig, vilket även det 
är en naturlig process som hör en 
sten till. 

Läggning
Sätt med fördel naturstenen i en mjuk 
bädd av betong, stenflis eller sten-
mjöl så att underlaget kan justeras 
efter eventuella höjdskillnader. Det 
mjuka stenmjölet/stenfliset bör vara 
ca 20-30 mm och i sin tur ligga på 
en hård avdragen yta. Tänk på att en 
sten som inte sätts i betong bör vara 
minst 3 cm tjock för att, med stöd av 
fogmaterialet, ligga still. 

Fog
Naturstensplattor ska läggas med 
en fog på min. 3 mm (mer vid råare 
kanter) för att jämna ut eventuella 
höjdskillnader på plattorna och för 
att bindas samman av fogmaterialet. 
Sandsten får ej fogas med ogräshäm-
mande fogsand!
Om Flisby/Romex dränerande hårdfog 
används rekommenderas en fogbredd 
på minst 6 mm och ett djup på minst 
3 cm. Är fogen bredare skall djupet 
alltid vara minst dubbelt mot fogens 
bredd. 

Salta ej 
Du ska aldrig salta på natursten då 
det kan skada ytan. Lägg heller aldrig 
kalksten vid en saltvattenpool.

BRA  
ATT VETA!
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Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar

Lager-
vara Antal/m2 Antal/pall Vikt

Körbar
pers.bil

Endast 
helpall Pris

SANDSTEN

Sandsten grå Sandstensplattor i varm grå 
färg finns nu i nytt format.

60x40x ca 3 cm F 4,17 st 11,52 m2 80 kg/m2 Nej Nej 1.099:-/m2

Sandsten sand Sandstensplattor i varm 
sandfärg finns nu i nytt 
format.

60x40x ca 3 cm F 4,17 st 11,52 m2 80 kg/m2 Nej Nej 1.099:-/m2

Sandsten romanum grå Sandstensplattor i varm grå 
färg och mixade storlekar. 
Passar för dig som vill skapa 
en tidlös yta som ögat inte 
tröttnar på.

8, 9 60x40, 40x40, 40x20 
och 19,5x19,5 cm.
Tjocklek ca 3 cm.

F 11,39 m2 
 

80 kg/m2 Nej Ja 1.099:-/m2

Sandsten romanum ockra- 
sand 

Sandstensplattor i ockra 
färg och mixade storlekar. 
Passar för dig som vill skapa 
en tidlös yta som ögat inte 
tröttnar på.

42 60x40, 40x40, 40x20 
och 19,5x19,5 cm.
Tjocklek ca 3 cm.

F 11,39 m2 
 

80 kg/m2 Nej Ja 1.099:-/m2

Sandsten romanum sand Sandstensplattor i varm 
sandfärg och mixade stor-
lekar. Passar för dig som vill 
skapa en tidlös yta som ögat 
inte tröttnar på.

8, 21 60x40, 40x40, 40x20 
och 19,5x19,5 cm.
Tjocklek ca 3 cm.

F 11,39 m2 
 

80 kg/m2 Nej Ja 1.099:-/m2

Sandsten cirkel grå OBS! Antal ”tårtbitar” kan 
variera. Eftersom cirklarna 
är huggna i radie blir fog-
bredden större och mer 
varierande. 

Ø 2,8 m
Tjocklek ca 3 cm

F 1 st 495 kg/st Nej Ja 6.999:-/st

Sandsten cirkel sand OBS! Antal ”tårtbitar” kan 
variera. Eftersom cirklarna 
är huggna i radie blir fog-
bredden större och mer 
varierande. 

Ø 2,8 m
Tjocklek ca 3 cm

F 1 st 495 kg/st Nej Ja 6.999:-/st

Sandsten stegsten grå Oregelbunden grå stegsten. 
Med stegstenar kan du 
enkelt skapa en gång i 
rabatten, gräsmattan eller 
grusgången. 

Ca 56x42x3 cm F, G, H, 
J, M

15 kg/st Nej Nej 359:-/st

Sandsten stegsten ockra-
sand

Oregelbunden ockrafärgad 
stegsten. Med stegstenar 
kan du enkelt skapa en gång 
i rabatten, gräsmattan eller 
grusgången. 

Ca 56x42x3 cm F, G, H, 
J, M

15 kg/st Nej Nej 359:-/st

Sandsten stegsten sand Oregelbunden sandfärgad 
stegsten. Med stegstenar 
kan du enkelt skapa en gång 
i rabatten, gräsmattan eller 
grusgången. 

Ca 56x42x3 cm F, G, H, 
J, M

15 kg/st Nej Nej 359:-/st

MARKTÄCKNING / SANDSTEN

Lagervara anges med: F=Flisby, G=Göteborg, H=Halmstad, J=Jönköping, M=Malmö 
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Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar

Lager-
vara Antal/m2 Antal/pall Vikt

Körbar
personbil Pris

Marktegel gulmelerad Marktegel mjukt melerad 
i gula och beiga toner. 
Format i klassiska mark-
tegelmått.

20 ca 20x10x4 cm F 48 st 18,52 m2 89 kg/m2 Nej 529:-/m2

Marktegel stav gulmelerad Marktegel mjukt melerad 
i gula och beiga toner. 
Format i rustikt stavmått. 
Kan läggas liggande eller 
stående.

ca 21x7x5 cm F 65 st 14,95 m2 102 kg/m2 Ja*/Nej 749:-/m2

Marktegel rödmelerad Marktegel melerad i röda 
och brända toner. Format 
i klassiska marktegelmått. 

ca 20x10x4 cm F 48 st 18,52 m2 89 kg/m2 Nej 599:-/m2

Marktegel stav rödmelerad Marktegel melerad i röda 
och brända toner. Format 
i rustikt stavmått. Kan 
läggas liggande eller 
stående.

ca 21x7x5 cm F 65 st 14,95 m2 102 kg/m2 Ja*/Nej 749:-/m2

Marktegel svart Lyxig stram marktegel i 
svart. Format i klassiska 
marktegelmått.

10 ca 20x10x4 cm F 48 st 18,52 m2 89 kg/m2 Nej 679:-/m2

Marktegel stav svartmelerad Svart mustigt marktegel 
i rustikt stavformat. Kan 
läggas liggande eller 
stående.

ca 21x7x5 cm F 65 st 14,95 m2 102 kg/m2 Ja*/Nej 749:-/m2

MARKTEGEL – En klassiker inom markmaterial. Detta material som använts i tusentals år 
är gjutet av hårt bränd lera. Det åldras med stil och kommer att älskas av generationer framöver. 
Marktegel har låg miljöpåverkan, är väderbeständigt och lätt att underhålla.

MARKTÄCKNING / MARKTEGEL

Marktegel är tillverkad av pressad lera 
i klassiskt markstenformat. Färgen på 
plattan bestäms av färgen på leran 
den tillverkats av. 

Marktegel stav är tillverkad av pres-
sad lera och ytan är vattenstruken. 
Vattenstrukna tegelstenar erbjuder 
en unik mjuk struktur som återskapar 
det åldrade utseendet hos återvunna 
tegelstenar. 

Med hjälp av en traditionell softmud-
process pressas den våta leran i for-
mar smorda med vatten för att  
förhindra att det fastnar. Överskott  
av lera slås sedan från formens ovan-
sida, därav termen ”waterstruck”. 

Tegelplattorna är mycket varierande i 
mått och kan sättas antingen liggande 
med ytan 21x7 cm eller stående med 
ytan 21x5 cm. Väljer du det smalare 
alternativet 21x5 cm så blir åtgången 
av stavteglet 40% mer. 

*Vid det smalare alternativet är teglet 
körbart.

Tänk på:

• Marktegel får ej fogas med ogräs-
hämmande fogsand!

• Flisby rekommenderar att du avstår 
från att salta på marktegel.

• Antal/pall är beräknat inklusive fog-
bredd, det vill säga 48 och 65 st/m2.

• Marktegel varierar i storlek på 
grund av brännformarna som ger 
plattorna dess rustika utseende.

• Sätt plattorna i mjuk bädd för att 
korrigera måttdifferenser.

BRA  
ATT VETA!
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MARKTÄCKNING

Planera noga innan arbetet påbörjas för att få ett önskat resultat och en vacker trädgård. Ett stort och kraft-
fullt hus kräver kraftigare struktur på mark- och mursten. Till det mindre och nättare huset passar det bättre 
med material som är nättare i utseendet. Förutom att ta hänsyn till husets karaktär är det viktigt att mark-
sten och murar harmoniserar med varandra. Gångar och murar behöver inte läggas i räta vinklar och i mark-
stensytor kan man med fördel skapa mönsterbrytningar för att trolla bort ett långt, brett eller stort intryck.

I botten på ytan som skall beläggas 
bör det finnas ett 30-50 cm tjockt väl 
dränerande lager (grövre grus, bärla-
ger e.dyl.) för att inte tjälen skall ställa 
till problem. Under detta läggs alltid en 
fiberduk för att skikta dräneringsmate-
rialet från övrigt material under. Överst 
bör man ha ett 3-5 cm tjockt lager 
lite finare material såsom sättsand, 
stenmjöl eller stenflis för att lätt kunna 
dra av en slät yta. Stenflis 2-4 mm 
försvårar för ev. fuktvandring (viktigt 
vid granit).

När ytan man tänkt belägga är slät och 
hård (helst paddad med en markvibra-
tor som kan hyras hos maskinuthyrare) 
och väl dränerad enligt ovan lägger 
man ut fris/kantsten i de former man 
tänkt sig ytan.

Därefter läggs så många hela stenar 
som möjligt i det mönster man bestämt 
sig för. Markstenen eller plattorna ska 
läggas med en fog på ca 3 mm. Pla-
nerar man att använda Romex hårdfog 
ska fogen vara 5-6 mm.

Slutligen sågar man med vinkelslip eller 
klipper med stenklipp alla små bitar 
som krävs för att få en hel yta. Var inte 
rädd för att såga eller klippa mycket, 
låt inte markstenens form bestämma 
din ytas form utan forma stenen efter 
just dina önskemål. Ytan som läggs 
kommer förmodligen att ligga i 10-20 
år och då spelar ett par timmars extra 
arbete inte så stor roll om man därige-
nom kan skapa en mer personlig och 
vacker yta. 

Skillnaden mellan gångplatta och 
marksten går vid storleken 20x20 cm. 
Under detta mått kallas det marksten 
och över benämns det gångplatta. 
Orsaken till detta är att ju större stenen 
blir desto större brytyta blir det.

Slutligen sopar man fogsand på ytan 
för att foga stenen. Det blir vanligare 
och vanligare att använda en hårdfog 
som Romex för att försvåra för myror 
och ogräs. Tänk i så fall på att detta 
fogmaterial kräver viss fogbredd.  
Se sid. 104.

Arbetar man med flera olika färger bör 
man inte ha för många mönsterväx-
lingar då det kan bli ”grilligt”. Annars 
är mönsterväxlingar ett utmärkt sätt 
att estetiskt trolla bort långa ytor eller 
markera en gång eller altan som ligger 
i ytan man skapar.

Natursten varierar i tjocklek och sätts 
med fördel i en mjuk bädd av betong, 
stenflis eller stenmjöl så att underlaget 
kan justeras efter eventuella höjdskill-
nader. Den mjuka bädden bör vara ca 20 
mm och ligga på en hård avdragen yta.

Lycka till med din läggning!

Så här lägger du marksten

Naturlig jordmån

Fiberduk

Dränerande bärlager

Stenmjöl eller stenflis

Plattor

Fog

Kantsten

Du hittar fler  läggningsråd på  flisbyab.se
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Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar Lagervara Antal/m2

Antal/
pall Vikt

Körbar
personbil Pris

Betong antracit En sobert mörk platta med 
glaserad yta. Mönstret liknar 
betong. Kan sättas med fix på 
hårt underlag, läggas i stenflis 
eller sättas på Pavepad-fötter.

80x40x2 cm F 3,12 st 17,28 m2 47 kg/m2 Nej 699:-/m2

Gnejs ljusgrå Liknar klassisk norsk gnejs. 
Glaserad yta. Kan sättas med fix 
på hårt underlag, läggas i sten-
flis eller sättas på Pavepad-fötter.

60x30x1 cm
120x40x2 cm

F 
F

5,55 st
2,08 st

43,2 m2

23,04 m2

24 kg/m2

47 kg/m2

Nej
Nej

659:-/m2

749:-/m2

Granit gråmelerad En kall grå basfärg med ljusa 
ådringar likt granit. OBS! Ytan på 
denna färg kan variera beroende 
på storlek. Vill du kombinera flera 
storlekar, se vår hemsida vilken 
yta respektive storlek har.

26, 34, 35 60x30x1 cm
60x60x2 cm
60x60x3 cm
80x40x3 cm
60x60x5 cm

F
F, M
F
F
F

5,55 st
2,78 st
2,78 st
3,12 st
2,78 st

43,2 m2

21,6 m2

15,84 m2

17,28 m2

10,08 m2

24 kg/m2

47 kg/m2

69 kg/m2

69 kg/m2 

115 kg/m2

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

659:-/m2

699:-/m2

899:-/m2

899:-/m2

1.399:-/m2

Granit gråmelerad hexagon En kall grå basfärg med ljusa 
ådringar likt granit. Sex hörn. 
Glaserad yta. Används som 
stegsten eller läggs som en yta.

60-52x2 cm F, J, M 4,37 70 st 10,4 kg/st Nej 219:-/st

Granit antracit En mörkgrafit platta med glase-
rad yta. Kan sättas med fix på 
hårt underlag, läggas i stenflis 
eller sättas på Pavepad-fötter.

43 60x60x3 cm
80x40x3 cm
90x90x3 cm
60x60x5 cm

F
F

Beställ.vara
F

2,78 st
3,12 st
1,23 st 
2,78 st

15,84 m2

17,28 m2

16,2 m2 

10,08 m2

69 kg/m2

69 kg/m2

69 kg/m2 

115 kg/m2

Ja
Ja
Ja
Ja

899:-/m2

899:-/m2

1.099:-/m2

1.399:-/m2

Kalksten grå En melerad grå platta i kalk-
stensmönster och med glaserad 
yta. Kan sättas med fix på hårt 
underlag, läggas i stenflis eller 
sättas på Pavepad-fötter.

60x60x2 cm F 2,78 st 23,04 m2 47 kg/m2 Nej 699:-/m2

Kvartsit ljusgrå En naturfärgad platta med ljusa 
ådringar. Glaserad yta. Kan sät-
tas med fix på hårt underlag, 
läggas i stenflis eller sättas på 
Pavepad-fötter.

22, 34, 37 60x60x2 cm
80x40x2 cm

F, M
F, M

2,78 st
3,12 st

21,6 m2

17,28 m2

47 kg/m2

47 kg/m2

Nej
Nej

639:-/m2

639:-/m2

Kvartsit mörkgrå En naturfärgad platta med mörka 
ådringar. Glaserad yta. Kan sät-
tas med fix på hårt underlag, 
läggas i stenflis eller sättas på 
Pavepad-fötter.

34 60x60x2 cm
80x40x2 cm

F, M
F, M

2,78 st
3,12 st

21,6 m2

17,28 m2

47 kg/m2

47 kg/m2

Nej
Nej

639:-/m2

639:-/m2

MARKTÄCKNING / GRANITKERAMIK

Granitkeramikplattor med glaserad yta (lätt att hålla ren) och med snygga mönster.  
Plattorna är måttexakta, åldersbeständiga, nöttåliga och frostsäkra. Granitkeramik solbleks  
inte och kan rengöras med högtryckstvätt. Passar även att lägga inomhus.

• Granitkeramik i tjocklek 3 och 5 cm är körbar för personbil. Tänk dock på att om  
 plattornas tjocklek är 3 cm så bör du först gjuta under, för att förhindra att plattorna  
 rör sig. Välj med fördel plattor i 5 cm tjocklek.

• Foga med fogsand Kerama eller Romex Ecofine (om inte plattorna sätts i betongbädd).

• Såga med motorkap och diamantskiva eller vinkelslip med högt varvtal.

• Pavepads-nivellering kan användas på hårda golv så som loftgångar, balkonger och takterrasser. Se flisbyab.se

• Måtten är inklusive fog, d.v.s. plattorna är några millimeter mindre än angivet.

BRA  
ATT VETA!

Köp  stenprov! 
Är du osäker på vilken  platta du vill ha kan du  beställa stenprover  i vår webbshop.
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Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar Lagervara Antal/m2 Antal/pall Vikt

Körbar
personbil Pris

Marmor bottichino En ljus krämfärgad platta med  
glaserad yta. Kan sättas med fix 
på hårt underlag, läggas i stenflis 
eller sättas på Pavepad-fötter.

80x40x2 cm F
F

3,12 st 17,28 m2 47 kg/m2 Nej 639:-/m2

Skiffer grå Liknar klassisk svensk grå skiffer. 
Glaserad yta. Kan sättas med fix 
på hårt underlag, läggas i stenflis 
eller sättas på Pavepad-fötter.

60x60x2 cm
120x60x1 cm

F
F

2,78 st
1,39 st

21,6 m2

21,6 m2

47 kg/m2

24 kg/m2

Nej
Nej

699:-/m2

749:-/m2

Skiffer antracit En mörk skifferliknande platta. 
Kan sättas med fix på hårt under-
lag, läggas i stenflis eller sättas 
på Pavepad-fötter.

60x60x2 cm F 2,78 st 23,04 m2 47 kg/m2 Nej 639:-/m2

Granit antracit hexagon En sobert mörk platta med glase-
rad yta. Sex hörn. Mönstret liknar 
betong. Används som stegsten 
eller läggs som en yta.

60-52x2 cm F, J, M 4,37 70 st 10,4 kg/st Nej 219:-/st

Granit gråmelerad poolkant Poolkantsten med rundad kant 
som matchar plattor i färgen  
granit gråmelerad. Sträv yta.

60x30x2 cm F 8,5 kg/st Nej 499:-/st

Kvartsit mörkgrå poolkant Poolkantsten med rundad kant 
som matchar plattor i färgen 
kvartsit mörkgrå. Sträv yta.

60x30x2 cm F 8,5 kg/st Nej 499:-/st

Marmor bottichino poolkant Poolkantsten med rundad kant 
som matchar plattor i färgen  
bottichino. Sträv yta.

80x40x2 cm F 15 kg/st Nej 599:-/st

Kvartsit mörkgrå stegsten Glaserad yta. Tryckt mönster av 
kvartsit.

42x36x2 cm F, G, H, J, M 96 st 7 kg/st Nej 189:-/st

Granit gråmelerad stegsten Glaserad yta. Tryckt mönster  
av grå granit. 

41, 48 42x36x2 cm F, G, H, J, M 96 st 7 kg/st Nej 189:-/st

Stegsten skiffer svart Glaserad yta. Tryckt skiffer-
mönster. 

42x36x2 cm F, G, H, J, M 96 st 7 kg/st Nej 189:-/st

Stegsten trä grå Glaserad yta. Tryckt trämönster. 42x36x2 cm F, H, J, M 96 st 7 kg/st Nej 189:-/st

MARKTÄCKNING / GRANITKERAMIK

Lagervara anges med: F=Flisby, G=Göteborg, H=Halmstad, J=Jönköping, M=Malmö 
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BETONG – ett ytterst flexibelt material av grus, cement och vatten. Stramt, strikt, rustikt eller 
olika färgvarianter – du väljer själv vilken karaktär som passar bäst, men trenden går mot allt större 
plattor. Sen är det naturligtvis ingen nackdel att betong är mycket enkelt att lägga själv.  

Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar Lagervara

Antal/
m2 Antal/pall

Endast 
helpall Vikt

Körbar
personbil Pris

Basic antracit Basic antracit är strikt, mång- 
sidig stenplatta för ex. ute-
platsen och uppfarten. Mixa 
med andra storlekar om du vill 
skapa romanummönster.

28, 12, 42 21x21x6 cm
42x21x6 cm
42x42x6 cm
63x21x6 cm
63x42x6 cm

F, H, J, M 
F, H, J, M 
F, H, J, M 

F
F, H, J, M 

22,7 st
11,3 st
5,67 st
7,55 st
3,78 st

9,52 m2

9,52 m2

9,2 m2

9,52 m2

9,52 m2

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

299:-/m2

299:-/m2

339:-/m2

339:-/m2

339:-/m2

Basic grå Basic grå är strikt, mångsidig 
stenplatta för ex. uteplatsen 
och uppfarten. Mixa med andra 
storlekar om du vill skapa 
romanummönster.

21x21x6 cm
42x21x6 cm
42x42x6 cm
63x21x6 cm
63x42x6 cm

F, H, J, M 
F, H, J, M 
F, H, J, M 

F
F, H, J, M 

22,7 st
11,3 st
5,67 st
7,55 st
3,78 st

9,52 m2

9,52 m2

9,2 m2

9,52 m2

9,52 m2

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja

269:-/m2 

269:-/m2

309:-/m2

309:-/m2

309:-/m2

MARKTÄCKNING / BETONG

Melering
Melerade betongstenar har en fler-
färgad gjutning som sker genom en 
komplicerad process där två färger 
slumpvis blandas. Med metoden  
uppnår man effekten av en melering  
i stenen. En och samma sten kan 
innehålla flera olika färger som  
blandas i mjuka övergångar.

Färgvariation
Betongsten kan variera i färg. Blanda 
därför från olika pallar vid läggning. 
Då får du goda variationer och ett 
naturligt liv i ytan. Plocka stenen upp-
ifrån och ner på varje pall, inte lager 
för lager. Färgskillnader kan finnas 
vid komplettering då plattorna kan ha 
tillverkats i en annan batch.

Förändring över tid
Betongen innehåller färgpigment som 
bleks vid starkt solljus och/eller över 
tid. Med regn och snö följer olika 
former av nedfall som hamnar på 
stenytan. Detta är normalt inget man 
märker men om du till exempel har 
lagt sten på en yta utan tak/väder-
skydd och i direkt anslutning samma 
sten under tak/väderskydd kommer 
nyansskillnader att synas.

Kalkutfällning
Betongsten gjuts av grus, vatten och 
cement. Eftersom cement innehåller 
kalk kan kapillärkraften orsaka kalkut-
fällning. Det gäller all betongsten och 
på färgade produkter syns det ofta 
tydligare. Detta är inget fel, utfäll-
ningen försvinner med tiden. Vill man 
påskynda processen finns särskilda 
preparat som hjälper till. Används 
stenflis 2-4 mm under stenen binds 
mindre fukt vilket normalt medför 
mindre problem med kalkutfällning. 

Salt
Salta ej på betongvaror då saltet har 
en starkt negativ påverkan på betong-
en och försämrar dess kvalitet. 

Ballast
Gruset i betong kallas ballast. Denna 
kan komma att synas när översta 
betonghinnan slitits bort, detta är 
inget fel och kan se lite olika ut bero-
ende på lokala grussorter. Gruset kan 
innehålla både vita, svarta, gula och 
röda färger. 
Ballasten kan innehålla sot eller kol. 
Detta syns som små svarta prickar 
som försvinner över tid.

Gjutskägg
Betongplattor har ibland en s.k. gjut-
kant i ovan- eller nedankant. Dessa 
kan normalt skrapas eller knackas 
bort innan läggning.

Ytsläpp
Ytsläpp kan förekomma vilket innebär 
att små bitar på plattan lossnar eller 
saknas. Detta sker oftast av kalk-/
stenbitar som sprängs och lossnar. 
Det kan också förekomma mikro-
sprickor. Det får förekomma 10 st 
ytsläpp/10 kvadratmeter lagd yta.

Tumlade stenar
Tumlade stenar har körts runt i en 
tumlare för att få ett antikt utseende. 
Även hörnen kan vara avtumlade. 
Vid återpalettering blandas över och 
undersidan vilket ger en naturlig mix 
vid läggning och över tid.

Storlek och fog
Samma sorts betongsten kan variera 
någon millimeter i storlek (enl. Svensk 
standard i bygg Ama får betongsten 
variera ±2-3 mm). Stenen rekommen-
deras läggas med minimum 3 mm 
fog. Lägg alltid raka rader efter ett 
spänt snöre.

Rostutfällning
Gruset i betongsten kan ibland inne-
hålla järn som ev. kan vandra upp 
på ytan. Detta syns som rostfläckar. 
Rostfläckarna blir mer synliga på 
betongprodukter i grå och grågrafit.

Repor
Eventuella skrapmärken som kan 
uppstå vid hantering, transport eller 
läggning och då syns tydligt är inget 
fel och försvinner nästan helt visuellt 
med tiden.

Välj rätt tjocklek
Marksten för gångtrafik: 3-5 cm 
Marksten körbar för bilar: 5-6 cm 
Marksten körbar för lastbilar: minst 6-7 cm 
Marksten på industriplaner: sällan under 7-8 cm
Gränsvärdena kan variera beroende på vilket underlag som används och stenkvaliteten.  
Om stenen läggs i betong är det tjockleken på betongen tillsammans med stenen som avgör klassningen. 

BRA  
ATT VETA!
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Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar Lagervara Antal/m2 Antal/pall

Endast 
helpall Vikt

Körbar
personbil Pris

Bondesten antracit Idealisk för den som önskar 
en enkel, traditionell, otumlad 
antracit marksten. Har en 
liten fasad kant och är kör-
bar för personbil. Iblandad 
flintasten.

21x14x5 cm F 34 st 14,82 m2 Nej 120 kg/m2 Ja 279:-/m2

Bondesten grå Idealisk för den som önskar 
en enkel, traditionell, otum-
lad grå marksten. Har en 
liten fasad kant och är kör-
bar för personbil. Iblandad 
flintasten.

21x14x5 cm F 34 st 14,82 m2 Nej 120 kg/m2 Ja 239:-/m2

City stormix grå/vit/rost Färdig mix av plattor i tre 
storlekar, färdigblandade på 
pallen. Modern och spän-
nande blandning med större 
format och med en annor-
lunda ytstruktur.

16, 37, 
43

60x40, 40x40,  
20x20 x 6 cm

F, G, H, J, M 9,6 m2 Ja 134 kg/m2 Ja 389:-/m2

City stormix grå/vit/svart Färdig mix av plattor i tre 
storlekar, färdigblandade på 
pallen. Modern och spän-
nande blandning med större 
format och med en annor-
lunda ytstruktur.

16, 17, 
24,36

60x40, 40x40,  
20x20 x 6 cm

F, G, H, J, M 9,6 m2 Ja 134 kg/m2 Ja 389:-/m2

Funkis antracit Som namnet anger så pas-
sar Funkis mycket bra till 
dagens moderna villor i fun-
kisstil. I betongen blandas 
flintasten för att ge en unik 
lyster och styrka.

11, 29, 
48

30x30x6 cm
60x30x6 cm
60x60x6 cm

F, J
F, G, H, J, M 
F, G, H, J, M 

11,1 st
5,5 st
2,8 st

11,88 m2

12,96 m2

7,2 m2

Nej
Nej
Ja

135 kg/m2

135 kg/m2

135 kg/m2

Ja
Ja
Ja

349:-/m2

349:-/m2 

349:-/m2

Funkis femtio antracit Funkis Femtio antracit tillhör 
Funkis-familjen men kan inte 
mixas med övriga storlekar. 

50x50x5 cm
50x50x6 cm

F, H, J, M
F, H, M

4 st
4 st

14 m2

12 m2

Nej
Nej

114 kg/m2

135 kg/m2

Nej
Ja

309:-/m2

349:-/m2

Funkis femtio grå Funkis Femtio grå tillhör 
Funkis-familjen men kan inte 
mixas med övriga storlekar. 

50x50x5 cm
50x50x6 cm

F, H, J, M
F, H, M

4 st
4 st

14 m2

12 m2

Nej
Nej

114 kg/m2

135 kg/m2

Nej
Ja

249:-/m2

309:-/m2

Funkis grå Som namnet anger så passar 
Funkis mycket bra till dagens 
moderna villor i funkisstil. I 
betongen blandas flintasten 
för att ge en unik lyster och 
styrka.

16, 23, 
27, 29

30x30x6 cm
60x30x6 cm
60x60x6 cm
30x30x8 cm
60x30x8 cm
60x60x8 cm
90x60x8 cm
90x90x8 cm

F, J
F, G, H, J, M 
F, G, H, J, M
Beställ. vara
Beställ. vara
Beställ. vara
Beställ. vara
Beställ. vara

11,1 st
5,5 st
2,8 st 

11,1 st
5,5 st
2,6 st
1,8 st
1,2 st

11,88 m2

12,96 m2

7,2 m2

8,64 m2

8,64 m2

6,48 m2

4,32 m2

8,1 m2

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

135 kg/m2

135 kg/m2

135 kg/m2

180 kg/m2

180 kg/m2 

180 kg/m2

180 kg/m2

180 kg/m2

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

309:-/m2

309:-/m2

309:-/m2

379:-/m2

389:-/m2

389:-/m2

679:-/m2

679:-/m2

Funkis natt svart Fuktavvisande, färgad 
ytimpregnering. Skyddar 
plattan mot smuts och alger. 
Rekommenderas ej om du 
använder dubbdäck.

30x30x6 cm
60x30x6 cm
60x60x6 cm

F
F
F

11,1 st
5,5 st
2,8 st

11,88 m2

10,09 m2

7,2 m2

Nej
Nej
Ja

135 kg/m2

135 kg/m2

135 kg/m2

Ja
Ja
Ja

539:-/m2

539:-/m2

539:-/m2

Funkis sienna Vår ljusaste betongplatta. 
Passar mycket bra till dagens 
moderna villor i funkisstil. I 
betongen blandas flintasten 
för att ge en unik lyster och 
styrka. 

60x30x6 cm
60x60x6 cm

F, M
F, G, M

5,5 st
2,8 st

12,96 m2

7,2 m2

Nej
Ja

135 kg/m2

135 kg/m2

Ja
Ja

399:-/m2

399:-/m2

MARKTÄCKNING / BETONG

Lagervara anges med: F=Flisby, G=Göteborg, H=Halmstad, J=Jönköping, M=Malmö 
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MARKTÄCKNING / BETONG

Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar Lagervara

Antal 
/m2

Antal 
/pall

Endast 
helpall Vikt

Körbar
personbil Pris

Grändplatta antracit Grändplatta antracit är en av de 
största tumlade markstenarna på 
marknaden. I betongen blandas 
flinta i för att ge styrka och lyster. 
Vändbar.

28 28x28x7 cm F 12,75 st 9,41 m2 Nej 150 kg/m2 Ja 449:-/m2

Grändplatta grå Grändplatta grå är en av de 
största tumlade markstenarna på 
marknaden. I betongen blandas 
flinta i för att ge styrka och lyster. 
Vändbar.

28 28x28x7 cm F 12,75 st 9,41 m2 Nej 150 kg/m2 Ja 379:-/m2

Grändplatta grågrafit Grändplatta grågrafit är en av de 
största tumlade markstenarna på 
marknaden. I betongen blandas 
flinta i för att ge styrka och lyster. 
Vändbar.

28x28x7 cm F 12,75 st 9,41 m2 Nej 150 kg/m2 Ja 459:-/m2

Grändsten antracit Grändsten antracit är en tumlad 
sten i gatstensformat. I stenen 
blandas flintasten för att ge 
styrka och lyster. Vändbar.
Beställningsvara i tjocklek 7 cm.

17, 21 21x14x5 cm
21x14x7 cm

F, G, H, J, M 
Beställ. vara

34 st
34 st

13,59 m2

9,71 m2

Nej
Ja

110 kg/m2

160 kg/m2

Ja
Ja

289:-/m2

349:-/m2

Grändsten grå Grändsten grå är en tumlad sten  
i gatstensformat. I stenen blandas 
flintasten för att ge styrka och  
lyster. Vändbar. Beställningsvara  
i tjocklek 7 cm.

17, 21 21x14x5 cm
21x14x7 cm

F, G, H, J, M
Beställ. vara

34 st
34 st

13,59 m2

9,71 m2

Nej
Ja

110 kg/m2

160 kg/m2

Ja
Ja

239:-/m2

299:-/m2

Grändsten grågrafit Grändsten grågrafit är en tumlad 
sten i gatstensformat.  
I stenen blandas flintasten för 
att ge styrka och lyster. Vändbar.
Beställningsvara i tjocklek 7 cm.

21x14x5 cm
21x14x7 cm

F, H, J, G
Beställ. vara

34 st
34 st

13,59 m2

9,71 m2

Nej 
Ja

110 kg/m2

160 kg/m2

Ja
Ja

299:-/m2

379:-/m2

Grändsten rödgrafit Grändsten rödgrafit är en tumlad 
sten i gatstensformat. I stenen 
blandas flintasten för att ge styrka 
och lyster. Vändbar.

21x14x5 cm F 34 st 13,59 m2 Nej 110 kg/m2 Ja 339:-/m2

Klassik antracit En strikt antracit betongplatta 
med distanser i det traditionella 
måttet 35x35 och 40x40. Fasad 
kant.

35x35x5 cm
40x40x4 cm

F, G, H, J, M
F, H, J, M

8,16 st
6,25 st

9 m2

14,4 m2

Nej
Nej

115 kg/m2

90 kg/m2

Ja
Nej

259:-/m2

259:-/m2

Klassik grå En strikt grå betongplatta med 
distanser i det traditionella måttet 
35x35 och 40x40. Fasad kant.

35x35x5 cm
40x40x4 cm

F, G, H, J, M
F, H, J, M

8,16 st
6,25 st

9 m2

14,4 m2

Nej
Nej

115 kg/m2

90 kg/m2

Ja
Nej

199:-/m2

209:-/m2

Patio grafitmix En antracit platta med en yta som 
påminner om natursten. Säljs 
färdigblandad på pall. Kan läggas 
i fallande mönster utan genomgå-
ende skarvar. 

25 Fallande 
längder

28/35/42/49 
 x28x6 cm

Beställ. vara 9,48 m2 Ja 140 kg/m2 Ja  359:-/m2

Patio grågrafitmix En melerad platta med en yta 
som påminner om natursten. Säljs 
färdigblandad på pall. Kan läggas 
i fallande mönster utan genomgå-
ende skarvar. 

28/35/42/49 
 x28x6 cm

Beställ. vara 9,48 m2 Ja 140 kg/m2 Ja 359:-/m2
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Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar Lagervara Antal/m2 Antal/pall

Endast 
helpall Vikt

Körbar
personbil Pris

Plateau antracit Plateau antracit är en platta 
med skiffermönstrad struktur. 
Mixa med andra storlekar 
om du vill skapa romanum-
mönster.

16, 27 21x21x6 cm
42x21x6 cm
42x42x6 cm 
63x21x6 cm
63x42x6 cm
63x63x6 cm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

F
F, G, H, J, M

F, H

22,7 st
11,3 st
5,65 st
7,55 st
3,78 st
2,52 st

9,52 m2

9,52 m2

9,2 m2

9,52 m2

9,52 m2

9,52 m2

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

309:-/m2

309:-/m2

339:-/m2

339:-/m2

339:-/m2

339:-/m2

Cirkel Plateau antracit En stor dekorativ stencirkel 
som kan matchas med plat-
tan som har samma namn.
Mittsten ingår ej. Zero kan 
vara ett alternativ. 

Ø 2,56 m F 1 Ja 717 kg/st Ja 2.299:-/st

Plateau grågrafit Plateau grågrafit är en platta 
med skiffermönstrad struktur. 
Mixa med andra storlekar 
om du vill skapa romanum-
mönster.

25, 27, 37 21x21x6 cm
42x21x6 cm
42x42x6 cm
63x21x6 cm
63x42x6 cm
63x63x6 cm

F, H, J
F, H, J
F, H, J

F
F, H, J

F

22,7 st
11,3 st
5,65 st
7,55 st
3,78 st
2,52 st

9,52 m2

9,52 m2

9,2 m2

9,52 m2

9,52 m2

9,52 m2

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

319:-/m2

319:-/m2

349:-/m2

349:-/m2

349:-/m2

349:-/m2

Cirkel Plateau grågrafit En stor dekorativ stencirkel 
som kan matchas med plat-
tan som har samma namn.
Mittsten ingår ej. Zero kan 
vara ett alternativ. 

Ø 2,56 m F 1 Ja 717 kg/st Ja 2.399:-/st

Plateau sandgrafit Plateau sandgrafit är en 
platta med skiffermönstrad 
struktur. Mixa med andra 
storlekar om du vill skapa 
romanummönster.

27 21x21x6 cm
42x21x6 cm
42x42x6 cm
63x21x6 cm
63x42x6 cm
63x63x6 cm

F
F
F
F
F 
F

22,7 st
11,3 st
5,65 st
7,55 st
3,78 st
2,52 st

9,52 m2

9,52 m2

9,2 m2

9,52 m2

9,52 m2

9,52 m2

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

140 kg/m2

Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja

329:-/m2

329:-/m2

359:-/m2

359:-/m2

359:-/m2

359:-/m2

Cirkel Plateau sand-
grafit

En stor dekorativ stencirkel 
som kan matchas med plat-
tan som har samma namn.
Mittsten ingår ej. Zero kan 
vara ett alternativ. 

Ø 2,56 m F 1 Ja 717 kg/st Ja 2.399:-/st

Struktura antracit Struktura antracit är en 
klassisk betongplatta i 
40x40-måttet. Ytan har en 
skifferstruktur och är bläs-
trad, vilket ger ytan ett 
skifferliknande utseende. 

40x40x4 cm
40x40x6 cm

F
Beställ. vara

6,25 m2

6,25 m2

8,6 m2

5,8 m2

Nej 
Nej

95 kg/m2

140 kg/m2

Nej
Ja

399:-/m2

469:-/m2

Struktura sand Struktura sand är en klassisk 
betongplatta i 40x40-måttet. 
Ytan har en skifferstruktur 
och är blästrad, vilket ger 
ytan ett 
skifferliknande utseende. 

40x40x4 cm
40x40x6 cm

F
Beställ. vara

6,25 m2

6,25 m2

8,6 m2

5,8 m2

Nej
Nej

95 kg/m2

140 kg/m2

Nej
Ja

409:-/m2

479:-/m2

Zero antracit Helt rund platta med 
plateau-mönster i ytan. Kan 
t.ex. användas till krukun-
derlägg, stegsten eller som 
mittsten till Plateaucirklar.

Ø 0,45 m F, G, H, J, M 20 st Nej 21 kg/st Ja 179:-/st

MARKTÄCKNING / BETONG

Lagervara anges med: F=Flisby, G=Göteborg, H=Halmstad, J=Jönköping, M=Malmö 
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KANTSTÖD

Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar Lagervara Antal/m Antal/pall Vikt Pris

NATURSTEN

Kantsten granit Bohus  
RV4 grå

Kantsten i svensk granit från 
Bohus, grå. Synliga ytor är 
råkilade.

18, 45 flx30x10 cm F, J ca 95 kg/m 839:-/m

Kantsten granit RV4  
grå

Portugisisk grå, råkilad. 47, 48 flx30x10 cm F, J ca 15 m/pall ca 95 kg/m 589:-/m

Kantsten granit RV4 grå Turkisk grå, råkilad med sågad 
botten.

48 flx30x10 cm F, J ca 13 m/pall ca 95 kg/m 649:-/m

Kantsten granit RV6 grå Turkisk grå kantsten med låg 
kant, råkilad med sågad botten.

43 flx20x7,5 cm F, J ca 25 m/pall ca 70 kg/m 499:-/m

Kantsten granit Mini  
grågrafit

En strikt elegant kantsten i 
granit. Flammad yta på alla 
sidor. Kan även användas som 
toppsten.

50x25x5 cm F, H, J, M 2 st 66 st ca 19 kg/st 329:-/st

Randsten granit Bohus ”Gatsten på längd”, med en  
flammad sida och en råkilad. 
Övriga sidor är sågade. Passar 
bra som låg kantsten eller fris.

flx12x10 cm F, G, J ca 36 m/pall 70 kg/m 229:-/m

BETONG

Kantsten balk antracit En rejäl och lång antracit kant-
balk som ger en snygg avgräns-
ning. Stenens halva höjd grävs 
ner under mark.

100x20x6 cm F, G, H, J, M 1 st 48 st 28 kg/st 159:-/st

Kantsten balk grå En rejäl och lång grå kantbalk 
som ger en snygg avgränsning. 
Stenens halva höjd grävs ner 
under mark.

100x20x6 cm F, G, H, J, M 1 st 48 st 28 kg/st 129:-/st

Lättskött och vacker trädgård. Vill man göra det enkelt för sig och samtidigt få ett snyggt  
helhetsintryck, är kantstöd en självklar lösning. Kantstöden skapar vackra linjer i trädgården och 
håller även ogräs borta från blomsterrabatterna. Dessutom blir det lättare att klippa gräset och  
stöden håller även gräset på plats mot exempelvis en grusgång.

BRA  
ATT VETA!

• Tänk på om du vill att kantstenen ska sticka upp eller ligga i nivå.

• Stenen måste grävas ner till minst halva höjden på kantstenen.
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KANTSTÖD

Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara Antal/m Antal/pall Vikt Pris

BETONG

Kantsten Gränd antracit Strikt kantsten som läggs att stå upp som en 
kant i frisen, bygga små murar med (max 3 
skift) eller att gräva ner som förstärkning i 
ytterkant.

9, 10, 58 21x14x14 cm F, G, H, J, M 4,76 st 200 st 9 kg/st 34:-/st

Kantsten Gränd antracit  
tumlad

Tumlad kantsten som läggs att stå upp som 
en kant i frisen, bygga små murar med (max 
3 skift) eller att gräva ner som förstärkning i 
ytterkant.

21x14x14 cm F, G, H, J, M 4,76 st 168 st 9 kg/st 34:-/st

Radieblock till kantsten  
Gränd antracit  
tumlad

Ett radieblock till kantsten Gränd. Vill du bygga 
en mur och svänga muren är detta en använd-
bar sten. Vill du göra en cirkel går det åt 21 
sten/helt varv, innermått Ø 50 cm, yttermått  
Ø 78 cm, minsta radie 39 cm. 

14x14x13/9 cm F, H, J, M 4,6 st 252 st 9 kg/st 42:-/st

Kantsten Gränd grå Strikt kantsten som läggs att stå upp som en 
kant i frisen, bygga små murar med (max 3 
skift) eller att gräva ner som förstärkning i 
ytterkant.

21x14x14 cm F, G, H, J, M 4,76 st 200 st 9 kg/st 28:-/st

Kantsten Gränd grå  
tumlad

Tumlad kantsten som läggs att stå upp som 
en kant i frisen, bygga små murar med (max 
3 skift) eller att gräva ner som förstärkning i 
ytterkant.

21x14x14 cm F, G, H, J, M 4,76 st 168 st 9 kg/st 28:-/st

Radieblock till kantsten  
Gränd grå  
tumlad

Ett radieblock till kantsten Gränd. Vill du bygga 
en mur och svänga muren är detta en använd-
bar sten. Vill du göra en cirkel går det åt 21 
sten/helt varv, innermått Ø 50 cm, yttermått  
Ø 78 cm, minsta radie 39 cm. 

14x14x13/9 cm F, G, H, J, M 4,6 st 252 st 9 kg/st 37:-/st

Kantsten 50 antracit Enkel, snygg och billig antracit betongkantsten 
med fasad topp. Grävs ner minst 13 cm under 
mark.

45, 95 50x25x5 cm F, G, H, J, M 2 st 78 st/pall 15 kg/st 47:-/st

Kantsten 50 grå Enkel, snygg och billig grå betongkantsten 
med fasad topp. Grävs ner minst 13 cm under 
mark.

50x25x5 cm F, G, H, J, M 2 st 78 st/pall 15 kg/st 41:-/st

Kantsten 50 terrakotta Enkel, snygg och billig terrakottafärgad 
betongkantsten med fasad topp. Grävs ner 
minst 13 cm under mark.

50x25x5 cm F, H, M 2 st 78 st/pall 15 kg/st 47:-/st

Planteringsring grå Planteringsring i grå betong och gjuten i ett 
stycke. Ø 40 alt. 60 cm innermått. Ø 60 alt.  
80 cm yttermått. Kanten är 10 bred. 

Ø40 (Ø 60)x8 cm
Ø60 (Ø 80)x7,5 cm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

24 st/pall
20 st/pall

30 kg
40 kg

269:-/st
349:-/st

Trädring antracit Cirkelstenen säljs styckvis där 18 stenar bildar 
en cirkel med utvändigt mått på Ø 78 cm och 
invändigt mått på Ø 50 cm. Stenarna ska läg-
gas med mellanrum och kan användas som en 
planteringsring runt buskar och träd.

14x5 cm F, G, H, J, M 1,8 kg/st 22:-/st

Trädring grå Cirkelstenen säljs styckvis där 18 stenar bildar 
en cirkel med utvändigt mått på Ø 78 cm och 
invändigt mått på Ø 50 cm. Stenarna ska läg-
gas med mellanrum och kan användas som en 
planteringsring runt buskar och träd.

14x5 cm F, G, H, J, M 1,8 kg/st 22:-/st
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara Antal/m Vikt Pris

METALL

Kantstål corten Cortenstål är ett trögrostande stål som innehåller koppar 
vilket gör att ytan får en rostfärg med åren. Rostprocessen 
tar ca 2 år och då har det också bildats ett skyddande 
lager. Under processen kan det bli utfällningar på vid- 
stående material (som kan behöva skyddas). 

6, 48 115x12x0,2 cm
115x18x0,2 cm

F, G,H, J, M
F, G,H, J, M

0,87 st
0,87 st

2,2 kg/st
3,3 kg/st

199:-/st
279:-/st

Kantstål svart De svarta kantstålen är polyesterlackerade i en matt färg 
med aluzink under vilket gör att korrosionsbeständigheten 
är extremt bra.

34, 41 115x12x0,2 cm
115x18x0,2 cm

F, G,H, J, M
F, G,H, J, M

0,87 st
0,87 st

2,2 kg/st
3,3 kg/st

299:-/st
359:-/st

Kantstål aluzink Kantstål i aluzink vilket är en stålplåt som behandlats med 
aluzink för att få en bättre korrosionsbeständighet. Färgen 
blir lite ljusare med åren och har hög korrosionsgrad. Om 
vatten kvarstår kan plåten få en svart ton. Hållbarhet ca 
40 år.

115x12x0,2 cm
115x18x0,2 cm

F, G,H, J, M
F, G,H, J, M

0,87 st
0,87 st

2,2 kg/st
3,3 kg/st

199:-/st
279:-/st

Kantstål radie corten Fyra delar bildar en ring. Cortenstål är ett trögrostande 
stål som innehåller koppar vilket gör att ytan får en rostfärg 
med åren. 

6, 33, 48 Ø 56x12 cm
Ø 90x12 cm
Ø 56x18 cm
Ø 90x18 cm

F, G,H, J, M 
F, G,H, J, M

F
F

0,9 kg/st
1,4 kg/st
1,4 kg/st
2,1 kg/st

215:-/del
255:-/del
245:-/del
295:-/del

Kantstål radie svart Fyra delar bildar en ring. De svarta kantstålen är  
polyesterlackerade i en matt färg med aluzink under vilket 
gör att korrosionsbeständigheten är extremt bra.

48 Ø 56x12 cm
Ø 90x12 cm
Ø 56x18 cm
Ø 90x18 cm

F, G,H, J, M 
F, G,H, J, M

F
F

0,9 kg/st
1,4 kg/st
1,4 kg/st
2,1 kg/st

280:-/del
320:-/del
310:-/del
400:-/del

Kantstål radie aluzink Fyra delar bildar en ring. Kantstål i aluzink vilket är en 
stålplåt som behandlats med aluzink för att få en bättre  
korrosionsbeständighet. Färgen blir lite ljusare med åren 
och har hög korrosionsgrad. Om vatten kvarstår kan plåten 
få en svart ton. Hållbarhet ca 40 år.

Ø 56x12 cm
Ø 90x12 cm
Ø 56x18 cm
Ø 90x18 cm

F, G,H, J, M 
F, G,H, J, M 

F
F

0,9 kg/st
1,4 kg/st
1,4 kg/st
2,1 kg/st

215:-/del
255:-/del
245:-/del
295:-/del

Kantstål jordankare 
corten, svart, aluzink

Jordankare med skruvar i antingen corten, svart eller  
aluzink. Används med fördel för att få en stabilare kant.  
Det går åt 1 st/skarv + 1 st extra.

30 cm F, G,H, J, M 0,3 kg 40:-/del

Kantstål hörn corten Vinklingsbara hörn i corten. Skruva fast hörnet  
i kantstålet och böj därefter till önskad vinkel.

12 cm
18 cm

F, G,H, J, M 0,1 kg
0,1 kg

55:-/st
75:-/st

Kantstål hörn svart Vinklingsbara hörn svart. Skruva fast hörnet i kantstålet  
och böj därefter till önskad vinkel.

12 cm
18 cm

F, G,H, J, M 0,1 kg
0,1 kg

65:-/st
85:-/st

Kantstål hörn aluzink Vinklingsbara hörn i aluzink. Skruva fast hörnet i kantstålet 
och böj därefter till önskad vinkel.

12 cm
18 cm

F, G,H, J, M 0,1 kg
0,1 kg

55:-/st
75:-/st

Kantstål skarvplåt corten Skarvplåt i corten, används då du önskar uppnå exakt längd 
utan att behöva kapa kantstålet. Med denna kan du lägga 
två plåtar omlott och justera längden som ett teleskop.

8x12 cm
8x18 cm

F, G,H, J, M 0,2 kg
0,3 kg

85:-/st
95:-/st

Kantstål skarvplåt svart Skarvplåt svart, används då du önskar uppnå exakt längd 
utan att behöva kapa kantstålet. Med denna kan du lägga 
två plåtar omlott och justera längden som ett teleskop.

8x12 cm
8x18 cm

F, G,H, J, M 0,2 kg
0,3 kg

95:-/st
110:-/st

Kantstål skarvplåt aluzink Skarvplåt i aluzink, används då du önskar uppnå exakt 
längd utan att behöva kapa kantstålet. Med denna kan 
du lägga två plåtar omlott och justera längden som ett 
teleskop.

8x12 cm
8x18 cm

F, G,H, J, M 0,2 kg
0,3 kg

85:-/st
95:-/st

KANTSTÖD
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DEKORSTEN

Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara m2/ton Vikt Pris

Bergen gråmelerad En skandinavisk dekorsten i natur-
nära gråmelerade toner. Rundade 
stenar.

25-40 mm
25-40 mm

F, G
F, G

Räcker till ca 5,5 m2 vid 6 cm lager. 
Räcker till ca 11 m2 vid 6 cm lager. 

500 kg
1000 kg

1.699:-/säck
2.499:-/säck

Dalasten natur En svensk dekorsten i granit och 
porfyr med en del röda inslag och 
i större storlekar. Stenarna är run-
dade och ganska släta till ytan.

50-70 mm
50-70 mm

F
F

Räcker till ca 4,5 m2 vid 8 cm lager. 
Räcker till ca 9 m2 vid 8 cm lager. 

500 kg
1000 kg

1.599:-/säck
2.099:-/säck

Diabaskross grafit Krossad diabas i mörk grafitfärg. 
Dekorstenen levereras i bigbags 
och är inte tvättad. Ev. grus och 
damm kan förekomma. 

26, 45, 48, 
60, 60, 61, 

62

8-11 mm
8-11 mm

16-32 mm
16-32 mm
32-84 mm
32-84 mm

F, H, J, M
F, H, J, M
F, H, J, M 
F, H, J, M

F, H, J
F, H, J

Räcker till ca 11,5 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 23 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 6,5 m2 vid 5 cm lager. 
Räcker till ca 13 m2 vid 5 cm lager. 
Räcker till ca 5 m2 vid 7 cm lager. 

Räcker till ca 10 m2 vid 7 cm lager. 

500 kg
1000 kg
500 kg

1000 kg
500 kg

1000 kg

1.279:-/säck
1.699:-/säck
1.279:-/säck
1.699:-/säck
1.279:-/säck
1.699:-/säck

Gårdssingel grå- 
melerad

Vacker gråmelerad singel, en gång 
skapad av naturen. Fraktionen 
på stenarna lämpar sig bra för 
grusgångar. 

36, 41, 46 6-16 mm
6-16 mm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

Räcker till ca 11,5 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 23 m2 vid 3 cm lager. 

500 kg
1000 kg

1.799:-/säck
2.599:-/säck

Förgyllande och funktionell. Dekorsten är avsett att ge den där lilla extra touchen åt huset och 
trädgården. Vad som passar bäst är en smaksak och du kan välja mellan allt från rundade sjöstenar 
till mer strama varianter som marmor och granit. Dekorsten fyller också en praktisk funktion, bland 
annat genom att hålla borta växter från husfasaden. Dessutom förlängs växternas blomningstid, 
eftersom stenarna hindrar jorden från att frysa för snabbt. 

Fiberduk
Under dekorstenen läggs en fiberduk 
och under denna ett dränerande 
material (kross). Detta för att sepa-
rera dekorstenen från jorden, stadga 
ytan och försvåra för ogräs att växa 
upp underifrån.

Svart/vit och grafitmelerad  
sjösten
De vita stenarna i sjöstenen består till 
viss del av kalk. En del av dessa kalk-
stenar är porösare och kommer över 
tid att neutraliseras. Detta försvårar 
i sin tur för mossa att få fäste nära 
denna dekorsten.  
I denna vackra stensort förekommer 
även en del naturröda och beige ste-
nar, men huvudintrycket är svart/vit.
Stenen kan, om den är vätskemättad, 
vara grumligt grå. Detta förändras  
på kort tid av väder och vind.
Den svartvita sjöstenen kan vara  
gulaktig om den nyligen skördats  
från havet, detta vitnar ganska snart.
De svarta stenarna i samma stensort 
kan vara nästan vita av kalkdammet 
men tvättas snabbt rena av väder och 
vind varvid de får sin riktiga färg.

Storlekar på grus
Dekorsten finns i varierande storlekar. 
8-16, 16-32, 32-84 mm är våra vanli-
gaste stenstorlekar. 

6-8, 8-11, 8-16 och 8-18: Passar 
bäst till gångar eller garageuppfarter. 
Lätt att räfsa i. Bör då vara ett minst 
5 cm tjockt lager.

16-32 och 25-45: En något grövre 
fraktion som är vacker att se på och 
passar bra i rabatter eller i murar.

32-64 och 50-70: Passar också i 
rabatten eller intill husknuten. Denna 
storlek ger tydlig struktur i rabatten.

För att kunna erbjuda olika storlekar 
på grus t.ex. 16-32, så sorteras gruset 
i ett galler. Det kan förekomma större 
eller mindre storlekar om de passerat 
gallret på tvären men basen på gruset 
ligger i den angivna storleken. 

Färger
• Det kan förekomma stenar av  
 avvikande färg i alla levererade  
 stensorter.
• Skifferkross antracit kan innehålla  
 ådring.
• Marmorkross 8-16 och 25-45 kan  
 innehålla enstaka gulnade stenar.
• Vita produkter bör inte läggas direkt  
 på jord. Vit marmor kan suga till sig  
 mineraler och bli missfärgad om den  
 läggs på jord, även om fiberduk  
 ligger emellan. Lägg ett dränerande  
 material under.
• Dekorgrus är vid leverans lite dam- 
 migt och grusigt, men blir med hjälp  
 av väder och vind snart vackert. 
• Sjösten svart/vit blir med åren

OBS! Dekorsten kan missfärgas. 
Ådringar och andra naturliga 
mönster kan förekomma. Det 
förekommer även stenar med 
avvikande färg.

BRA  
ATT VETA!
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Produkt Egenskaper
Bilder  
sid. Storlekar Lagervara m2/ton Vikt Pris

Gårdssingel natur/röd Vacker naturmelerad singel, 
en gång skapad av naturen. 
Fraktionen på stenarna lämpar  
sig bra för grusgångar. 

49, 66 Ca 8-14 mm
Ca 8-14 mm

F, J, H
F, J, H

Räcker till ca 11,5 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 23 m2 vid 3 cm lager. 

500 kg
1000 kg

1.199:-/säck
1.699:-/säck

Kullersten naturblandade 
färger

Lämpar sig för ytor som inte 
används som gångväg. Lägg ev. 
kantig sida neråt. Säckarna fylls 
med drygt 1 ton för att ge möjlighet 
att gallra bort av skadade stenar.

37, 40, 
46

Ca 10-30 cm F, J Räcker till ca 4-5 m2/ton. 1000 kg 1.699:-/säck

Marmor grå Vacker tumlad grå marmor från 
Norge. 

Ca 25-45 mm
Ca 25-45 mm

F
F

Räcker till ca 5,5 m2 vid 6 cm lager. 
Räcker till ca 11 m2 vid 6 cm lager. 

500 kg
1000 kg

3.199:-/säck
4.299:-/säck

Marmor Carrara vit Vit marmor från carrara i Italien, 
som med sin runda, tumlade yta 
ger ett mjukt, exklusivt intryck. 

47 Ca 16-25 mm
Ca 25-45 mm
Ca 16-25 mm
Ca 25-45 mm

F
Beställ. vara

F
Beställ. vara

Räcker till ca 7 m2 vid 5 cm lager. 
Räcker till ca 5,5 m2 vid 6 cm lager. 
Räcker till ca 14 m2 vid 5 cm lager. 
Räcker till ca 11 m2 vid 6 cm lager. 

500 kg
500 kg

1000 kg
1000 kg

3.999:-/säck
3.999:-/säck
6.199:-/säck
6.199:-/säck

Marmorkross Mediterrano 
kritvit

Vår vitaste dekorsten som andas 
medelhavskänsla. 

Ca 25-45 mm
Ca 25-45 mm

F, H, M
F, H, M

Räcker till ca 5,5 m2 vid 6 cm lager. 
Räcker till ca 11 m2 vid 6 cm lager. 

500 kg
1000 kg

3.599:-/säck
5.499:-/säck

Marmorkross vit Svensk vit marmorkross är en  
klassiker i våra trädgårdar. 

Ca 8-16 mm
Ca 8-16 mm

F, H, J, M
F, H, J, M

Räcker till ca 11,5 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 23 m2 vid 3 cm lager. 

500 kg
1000 kg

1.799:-/säck
2.999:-/säck

Nero antracit En mörkgrå tumlad marmor som 
skiftar lite i färgtonerna.

Ca16-25 mm
Ca16-25 mm

F
F

Räcker till ca 7 m2 vid 5 cm lager. 
Räcker till ca 14 m2 vid 5 cm lager.

500 kg
1000 kg

3.999:-/säck
6.199:-/säck

Pärlsingel Ett dekorgrus som slipats mjukt av 
vågorna i Ungerska floder. Vackert 
rundade stenar i olika ljusa toner 
med inslag av svart och någon 
enstaka udda färg.

44, 47 Ca 6-8 mm
Ca 6-8 mm

F, H, M
F, H, M

Räcker till ca 11,5 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 23 m2 vid 3 cm lager. 

500 kg
1000 kg

2.199:-/säck
3.699:-/säck

Sjösten Flisby grafitmelerad Vacker grafitmelerad dekorsten 
som tumlat runt i havet under 
tusentals år. Levereras i bigbags 
och är inte tvättad. Ev. grus och 
damm kan förekomma.

44, 47, 
65

Ca 8-18 mm
Ca 8-18 mm

Ca 16-32 mm
Ca 16-32 mm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M
F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

Räcker till ca 11,5 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 23 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 7 m2 vid 5 cm lager. 

Räcker till ca 14 m2 vid 5 cm lager. 

500 kg
1000 kg
500 kg

1000 kg

1.599:-/säck
2.299:-/säck
1.599:-/säck
2.299:-/säck

Sjösten Flisby gulmelerad Gulmelerad sjösten är en vacker 
dekorsten som går i en grå/gul/
beige färgskala. Stenarna har i 
huvudsak rundade former men 
avvikelser kan förekomma. 

48 Ca 8-16 mm
Ca 8-16 mm

Ca 16-32 mm
Ca 16-32 mm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M
F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

Räcker till ca 11,5 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 23 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 7 m2 vid 5 cm lager. 

Räcker till ca 14 m2 vid 5 cm lager. 

500 kg
1000 kg
500 kg

1000 kg

1.599:-/säck
2.399:-/säck
1.599:-/säck
2.399:-/säck

Sjösten Flisby svart/vit Vacker dekorsten med en bas av 
svarta och vita stenar. Dekorstenen 
levereras i bigbags och är inte 
tvättad. Ev. grus och damm kan 
förekomma.

29, 31, 
32, 38, 
46, 49, 

63

Ca 8-16 mm
Ca 8-16 mm

Ca 16-32 mm
Ca 16-32 mm
Ca 32-84 mm
Ca 32-84 mm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M
F, G, H, J, M
F, G, H, J, M
F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

Räcker till ca 11,5 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 23 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 7 m2 vid 5 cm lager. 

Räcker till ca 14 m2 vid 5 cm lager. 
Räcker till ca 5 m2 vid 7 cm lager. 

Räcker till ca 10 m2 vid 7 cm lager. 

500 kg
1000 kg
500 kg

1000 kg
500 kg

1000 kg

1.399:-/säck
1.999:-/säck
1.399:-/säck
1.999:-/säck
1.399:-/säck
1.999:-/säck

Skifferkross antracit Krossade skiffer antracit för deko-
ration i rabatter och gångar. 

41, 43, 
44, 48

Ca 30-80 mm
Ca 30-80 mm

F, H, J, M
F, H, J, M

Räcker till ca 7 m2 vid 5 cm lager. 
Räcker till ca 14 m2 vid 5 cm lager. 

500 kg
1000 kg

2.599:-/säck
4.399:-/säck

Slottssingel En mjukt rundad dekorsten som 
passar utmärkt till gångar och 
gårdsplaner. Färgen är i grunden 
grafitmelerad med inslag av varma 
toner. 

6, 33, 
47

4-8 mm
4-8 mm

F, J 
F, J

Räcker till ca 11,5 m2 vid 3 cm lager. 
Räcker till ca 23 m2 vid 3 cm lager. 

500 kg
1000 kg

1.699:-/säck
2.399:-/säck

DEKORSTEN
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Börja med att markera ut var din gång ska gå.

Gräv ut marken cirka 10 cm djupt. Har du en gammal gång du vill renovera gräver  
du bort allt gammalt grus. 

Lägg en fiberduk i botten för att försvåra ogrästillväxt underifrån.

Kanta gången med kantstål i metall, granit- alt. betongkantsten, kantsten Gränd eller 
gatsten. Detta för att hålla gruset på plats och undvika att gräs växer in i gången.

Fyll därefter på med ca 6 cm bärlager och packa hårt.

Slutligen häller du på den dekorsten du valt, cirka 4 cm tjockt. Om du vill kunna gå 
barfota på gången rekommenderar vi Gårdsssingel, Slottssingel eller Pärlsingel som  
är rundare i formen och har mindre stenar. Som ytterligare en detalj kan man placera  
ut stegstenar i en inbjudande riktning.

Så skapar du en grusgång
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Produkt Egenskaper
Bilder 
sid. Storlekar

Lager-
vara

Enkelsidig/ 
Dubbelsidig

Antal 
/m2

antal 
/pall

Endast 
helpall

Vikt/ 
enhet Pris

NATURSTEN

Bohus plockmur grå Lämplig som fristående mur 
och ger ett solitt intryck med 
sina regelbundna former. 
Muren monteras enkelt i halv-
förband till önskad höjd. 

19 35x20x15 cm F E/D 19,05 st 30 st Nej 30 kg 249:-/st

Castlewall grågrafit* Granit. Rå fram- och baksida, 
övriga sidor flammade.

60 40x17x17 cm F E/D 14,7 st 40 st Nej 33 kg 499:-/st

Skiffer Offerdal grå Vår vackraste mur i råhug-
gen svensk grå skiffer från 
Offerdal. Levereras i oregel-
bundna block i mixade höjder. 
Bitarna måste anpassas när 
muren ska byggas.

58, 61 Färdigblandad  
med mixade  

höjder.

F E ca 3,2 m2 Ja 500 kg 3.599:-/m2

Kalksten Öland grå Naturstensmur i grå öländsk 
kalksten. Framsidan är klippt 
och ovansidan har klovyta för 
naturlig stapling.

10-12 cm tjock
4-20 cm tjock

F
F

E
E

3 m2

3 m2

Ja
Ja

425 kg
425 kg

2.369:-/m2

2.249:-/m2

Kalksten Öland röd Naturstensmur i röd öländsk 
kalksten. Framsidan är klippt 
och ovansidan har klovyta för 
naturlig stapling.

61 10-12 cm tjock F E 3 m2 Ja 425 kg 2.259:-/m2

MURAR

Gränssättande utan gränser. Våra murstenar finns i många varianter för att du ska kunna få en 
stödmur eller fristående mur som passar dina behov. Ett viktigt råd är dock att börja med de prak-
tiska förutsättningarna och tänka efter vilka dimensioner som är möjliga på just din tomt. Därefter 
kommer estetiken in i bilden och möjligheterna är många med struktur, släta, svängda och raka murar. 

Bra frågor att ställa sig när man 
ska bygga en mur:
•Ska det vara en stödmur eller en  
fristående mur?
•Ska den vara strikt eller ha struktur?
•Ska den vara låg eller hög?
•Ska den vara rak eller svängd?
Välj mellan Flisbys olika mursystem 
beroende på vad svaren ovan blir. 

Stödmurar
Vill du bygga en stödmur så gäller 
regeln att ju högre den ska byggas, desto 
djupare och tyngre mursten krävs. En 
tumregel är att mursystemet är själv- 
bärande vid 3 x murens bredd. T.ex. om 
muren är 25 cm bred så kan du bygga 
en 75 cm hög mur utan att behöva 
använda Geonät som armerar muren.
Det är också viktigt att gräva ur bakom 
muren (halva murens bredd) och däref-
ter fylla på med dränerande material.

Exempelvis då muren är 75 cm hög ska 
du gräva in ca 38 cm.
Tänk på att inte plantera buskar och träd 
för nära murstenen så att inte rotsyste-
met, när det blir större, knuffar ut muren. 

Terraseringar
Tänk på att en mur inte nödvändigtvis 
behöver byggas färdig på höjden i ett 
svep. Man kan bygga den i terrasser 
som i sin tur inte behöver vara likadana. 
Genom terrasseringen bygger man flera 
små murar istället för en stor. På detta 
sätt kan man använda de billigare mur-
systemen avsedda för lägre murar. 

Fristående murar
Låga fristående murar kan byggas med 
all vår dubbelsidiga mursten. Vill du 
bygga en hög fristående mur krävs det 
att du väljer ett mursystem där mur-
blocken har kanaler som kan fyllas för 
armering.

Kalkutfällning
Betongsten gjuts av grus, vatten och 
cement. Eftersom cement innehåller kalk 
kan kapillärkraften orsaka kalkutfällning. 
Det gäller all betongsten och på färgade 
produkter syns det ofta tydligare. Detta 
är inget fel, utfällningen försvinner med 
tiden. Vill man påskynda processen finns 
särskilda preparat som hjälper till. 

Varierande mått
Murar i natursten varierar mycket i 
mått p.g.a tillverkningsprocessen. Även 
betongmurar kan variera i mått, dock 
endast ±4 mm. 

På vår hemsida finns läggnings-
anvisningar för varje mursystem.

BRA  
ATT VETA!
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara
Enkelsidig/ 
Dubbelsidig

Antal 
/m2

Antal 
/pall

Vikt 
/enhet Pris

BETONG

Basic antracit En slät mursten med fasad kant.  
Passar till fristående murar,  
stödmurar (upp till 60 cm utan  
geonät).

26, 36, 59, 
63

39,2x19,5x14 cm
19,5x 19,5x14 cm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

E/D
E/D

18 st
36 st

60 st
120 st

23,5 kg
12 kg

59:-/st
59:-/st

Basic grå En slät mursten med fasad kant.  
Passar till fristående murar,  
stödmurar (upp till 60 cm utan  
geonät).

46, 61, 65 39,2x19,5x14 cm
19,5x 19,5x14 cm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

E/D
E/D

18 st
36 st

60 st
120 st

23,5 kg
12 kg

52:-/st
52:-/st

Basic grågrafit En slät mursten med fasad kant.  
Passar till fristående murar,  
stödmurar (upp till 60 cm utan  
geonät).

39,2x19,5x14 cm
19,5x 19,5x14 cm

F
F

E/D
E/D

18 st
36 st

60 st
120 st

23,5 kg
12 kg

62:-/st
62:-/st

Compac cut rak antracit* Mur med front som ser ut att vara  
huggen direkt ur berget. Smart  
Keystone-konstruktion där låsstavar  
håller varje mursten på plats.  
Minsta radie 270 cm.  

46x30x20 cm Beställnings-
vara

E 11 st 24 st 32 kg 205:-/st

Compac cut rak brun-
grafit*

Mur med front som ser ut att vara  
huggen direkt ur berget. Smart  
Keystone-konstruktion där låsstavar  
håller varje mursten på plats.  
Minsta radie 270 cm.  

62 46x30x20 cm Beställnings-
vara

E 11 st 24 st 32 kg 205:-/st

Compac cut plus antracit* Dubbelsidigt komplement till  
Compac Cut. Byggs, svängs och  
låses med glasfiberpinnar. Med en  
front som ser ut att vara huggen  
direkt ur berget.  

46x23x20 cm Beställnings-
vara

D 11 st 32 st 27,5 kg 205:-/st

Compac cut plus brun-  
grafit*

Dubbelsidigt komplement till  
Compac Cut. Byggs, svängs och  
låses med glasfiberpinnar. Med en  
front som ser ut att vara huggen  
direkt ur berget. 

46x23x20 cm Beställnings-
vara

D 11 st 32 st 27,5 kg 205:-/st

Compac plus antracit* Compac-muren dubbelsidig,  
kan kombineras med Compac rak.  
Kan byggas 12 skift hög med 
armering. 

58, 59, 66 46x23x20 cm F, G, H, J D 11 st 32 st 30 kg 155:-/st

Compac plus grå* Compac-muren dubbelsidig,  
kan kombineras med Compac rak.  
Kan byggas 12 skift hög med 
armering. 

57 46x23x20 cm F, G, H, J D 11 st 32 st 30 kg 145:-/st

Compac rak antracit* Mur med raka, stilrena linjer. Smart 
Keystone-konstruktion där låsstavar  
håller varje mursten på plats.  
Minsta radie 270 cm. 

25, 56, 66, 
100

46x30x20 cm F, G, H, J E 11 st 24 st 33 kg 155:-/st

Compac rak grå* Mur med raka, stilrena linjer. Smart  
Keystone-konstruktion där låsstavar  
håller varje mursten på plats.  
Minsta radie 270 cm.

46x30x20 cm F, G, H, J E 11 st 24 st 33 kg 145:-/st

MURAR

*Samtliga tillbehör hittar du på vår hemsida. 
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara
Enkelsidig/ 
Dubbelsidig

Antal 
/m2

Antal 
/pall

Vikt 
/enhet Pris

BETONG

Garden Wall rak antracit* Enkelsidig låg mur med låsning av 
små glasfiberstavar. Kan byggas 
rakt upp utan lutning. Minsta radie 
102 cm. (Blocket är fotograferat 
upp och ner.)

57 30,5x23x15 cm F, G, H, J E 22 st 60 st 16 kg 70:-/st

Garden Wall rak grå* Enkelsidig låg mur med låsning av 
små glasfiberstavar. Kan byggas 
rakt upp utan lutning. Minsta radie 
102 cm. (Blocket är fotograferat 
upp och ner.)

30,5x23x15 cm F, G, H, J E 22 st 60 st 16 kg 67:-/st

Garden Wall Plus antracit* Dubbelsidig antracit mur med 
Garden Walls snygga front. Kan 
byggas fristående eller som 
påbyggnad i kombination med 
Garden Wall enkelsidig.

30,5x23x15 cm F D 22 st 60 st 16 kg 70:-/st

Garden Wall Plus grå* Dubbelsidig grå mur med Garden 
Walls snygga front. Kan byggas 
fristående eller som påbyggnad 
i kombination med Garden Wall 
enkelsidig.

30,5x23x15 cm F D 22 st 60 st 16 kg 67:-/st

Gränslös grå* En strikt slät mur som kan byggas 
både enkel- och dubbelsidig. Till 
denna mur finns tillhörande stolpar 
och lock.

59 39x19x17 cm F, J E/D 15 st 60 st 18 kg 45:-/st

Knäcksten antracit* Klassisk mur som passar överallt. 
Stenarna läggs omlottskarvade. 
Mått avser knäckt platta. Toppsten 
finns.

63 2 st 55x20x7,5 cm F E 12,1 st 40 st 30 kg 78:-/st

Knäcksten grå* Klassisk mur som passar överallt. 
Stenarna läggs omlottskarvade. 
Mått avser knäckt platta. Toppsten 
finns.

2 st 55x20x7,5 cm F E 12,1 st 40 st 30 kg 68:-/st

Rustikblock/Slottsmur 
antracit

Tumlad. Lätt att plocka upp för 
hand. Kan läggas lösa på varan-
dra, limmas med betonglim eller 
gjutas. Till murar, trappor eller 
kantsten.

49, 63 39x19,13,8 cm
19,5x19,13,8 cm

Radiesten

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

F

E/D 18 st
36 st

48 st
96 st

23,5 kg
12 kg
9,4 kg

62:-/st
62:-/st
75:-/st

Rustikblock/Slottsmur  
grå

Tumlad. Lätt att plocka upp för 
hand. Kan läggas lösa på varan-
dra, limmas med betonglim eller 
gjutas. Till murar, trappor eller 
kantsten.

11 39x19,13,8 cm
19,5x19,13,8 cm

Radiesten

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

F

E/D 18 st
36 st

48 st
96 st

23,5 kg
12 kg
9,4 kg

57:-/st
57:-/st
72:-/st

Rustikblock/Slottsmur 
terrakotta

Tumlad. Lätt att plocka upp för 
hand. Kan läggas lösa på varan-
dra, limmas med betonglim eller 
gjutas. Till murar, trappor eller 
kantsten.

39x19,13,8 cm F E/D 18 st 48 st 23,5 kg 67:-/st

MURAR

MUR STEN/HELT VARV INNERMÅTT Ø YTTERMÅTT Ø MINSTA RADIE

Windsor 16 st 110 cm 150 cm 75 cm

Garden wall 21 st 158 cm 204 cm 102 cm

Keystone 37 st 480 cm 540 cm 270 cm

Rustik, radieblock 24 st 112 cm 150 cm 75 cm

Kansten gränd, radie 21 st 50 cm 78 cm 39 cm

Vill du svänga muren eller kanske bygga den i en cirkel? Se snabbtabellen nedan.

Alla tillbehör  

till murstenarna  

finns på vår hemsida  

www.flisbyab.se
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara
Enkelsidig/ 
Dubbelsidig

Antal 
/m2

Antal 
/pall

Vikt 
/enhet Pris

BETONG

Villablock antracit Tumlad mur som passar bra till fristående murar, 
stödmurar (upp till 45 cm utan geonät) och som 
kantsten.

62 30x15x15 cm F, G, H, J E/D 22,2 st 100 st 16 kg 35:-/st

Villablock grå Tumlad mur som passar bra till fristående murar, 
stödmurar (upp till 45 cm utan geonät) och som 
kantsten.

30x15x15 cm F, G, H, J E/D 22,2 st 100 st 16 kg 32:-/st

Vättermur antracit* En elegant antracit mur med fasade kanter och 
huggen sida. Kan användas som både enkel- och 
dubbelsidig mursten. Kan kompletteras med 
toppsten, helt- och halvt avslut, stolpsten samt 
stolplock. Limmas med stenlim. 

62 40x20x15 cm F, J, H E/D 16,7 st 40 st 29 kg 95:-/st

Vättermur grå* En elegant grå mur med fasade kanter och  
huggen sida. Kan användas som både enkel-  
och dubbelsidig mursten. Kan kompletteras med 
toppsten, helt- och halvt avslut, stolpsten samt 
stolplock. Limmas med stenlim. 

40x20x15 cm F, J, H E/D 16,7 st 40 st 29 kg 80:-/st

Windsor antracit För lägre murar, upp till ca 90 cm. Riven  
struktur i ytan. Självlåsande. Minsta radie 75 cm. 
(Blocket är fotograferat upp och ner.)

63 30x20x10 cm F, H, J E 33,3 st 72 st 11,4 kg 30:-/st

Windsor grå För lägre murar, upp till ca 90 cm. Riven struktur 
i ytan. Självlåsande. Minsta radie 75 cm. (Blocket 
är fotograferat upp och ner.)

30x20x10 cm F, H, J E 33,3 st 72 st 11,4 kg 28:-/st

MURAR

Produkt Egenskaper
Bilder 
sid. Storlekar Lagervara

Enkelsidig/ 
Dubbelsidig Antal/m2

m2 

/kartong Vikt/m2 Pris

BEKLÄDNAD

Granit grågrafit Granit. Monteras på befintlig mur 
eller husgrund. Enkelt att montera  
på skalblock med beklädnadsfix.

40x17x2-5 cm F E 4,7 st 85 kg 1.899:-/m2

Bohus grå Svensk granit. Fallande längder. 
Monteras på befintlig mur eller 
husgrund. Enkelt att montera på 
skalblock med beklädnadsfix.

Fallande längder  
x 30 x3-4 cm

Beställnings-
vara

E 135 kg 4.169:-/m2

Skiffervägg svart En beklädnadssten i äkta svarta 
skifferstavar som limmats ihop. 
Bitarnas struktur gör att ingen 
platta är den andra lik. Sätts på 
fast underlag, behöver ej fogas.

60x15 x2-3,5 cm F E 11,1 st 0,36 m2 70 kg 1.499:-/m2

Skiffervägg rå gråbrun Äkta skifferbitar i gråbruna toner 
gjutna i cement. Bitarnas grova 
struktur ger en rustik känsla 
och ingen bit är den andra lik. 
Sätts på fast underlag, behöver 
ej fogas.

60 56x20x3-4 cm F E 8,9 st 0,44 m2 80 kg 1.499:-/m2

*Samtliga tillbehör hittar du på vår hemsida. 
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Ett viktigt steg. Vårt råd är att välja sten till din trappa med omsorg. Vid en entré står trappan 
för ett första intryck av ditt hem och i trädgårdsslänten finns den ofta i blickfånget som en brygga 
till nästa nivå. Förutom sten och betong till nya trappor, erbjuder vi olika beklädnader som sätts fast 
på gamla trappor för att ge dem ett nytt utseende.

TRAPPOR

Entrétrappan
En entrétrappa kan vara allt från att 
vara ett enda steg högt som rektangu-
lär eller halvrund granittrappa, till att 
vara stor och pampig med gott om 
plats runt entrédörren. 
Trappor kan också byggas av trapp-
block i betong, granit eller gatsten. Det 
blir stabila och hållbara trappor, sär-
skilt om de byggs i natursten. Mindre 
trappor kan du också bygga av trapp-
steg, murblock eller kantsten. 
Trappans utseende kan också föränd-
ras beroende på om trappblocket har 
en slät front eller en yta med struktur. 
Är trappblocket av natursten kan ytan 
vara grovt huggen.

Slänttrappan
Har du en kuperad tomt kan det vara 
bra med en trappa i slänten. Lägg den 
med trappblock, murblock eller kant-
sten. Det är viktigt med ett bra under-
arbete, lägg därför stenkross under.
Trappblock finns i olika längder så 
du kan själv bestämma hur bred din 
trappa ska bli. Om du vill ha den riktigt 
bred lägger du flera block bredvid 
varandra.
Utseendet på din slänttappa blir myck-
et vackrare om du kantar den med lite 
växter eller buskar. Ljussättning på 
kvällen förhöjer också. 

Renovera en gammal trappa
Har du en gammal sliten trappa men 
som i grunden är stabil kan du bekläda 
trappan med förslagsvis granit eller 
skiffer. Dessa läggs på plats med fix 
och fog. Då får du en snygg trappa 
och känns helt ny till ett lägre pris. 
En gammal trappa kan också beklädas 
med Duratrapp – en stenbeläggning 
där naturstensgruset är 3-5 mm och 
läggs i ett två-komponents epoxis-
packel. Detta är också ett bra halk-
skydd.

BRA  
ATT VETA!
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara Antal/pall Vikt/st Pris

NATURSTEN

Granit Bohus modern grå Svensk grå granit från Bohus. 
Flammad yta och råkilad front. 
Baksidan kan vara huggen eller 
sågad.

18, 64, 65 105x35x15 cm
140x35x15 cm

F, J 
F, J

8 st
6 st

150 kg
200 kg

2.399:-/st
3.119:-/st

Granit grågrafit Vändbart trappblock i granit med 
flammad yta. Blocket har en flam-
mad och en huggen långsida, vilket 
ger en valfrihet i vilket utseende du 
föredrar.

36, 43, 66 60x32x15 cm
100x32x15 cm
150x32x15 cm

Avslut/hörn 105x32x15 cm
Avslut/hörn 120x32x15 cm

F
F
F
F
F

10 st
6 st

10 st
10 st

95 kg
160 kg
240 kg
170 kg
190 kg

1.999:-/st
2.499:-/st 
3.599:-/st
2.699:-/st
2.899:-/st

Granit grå Trappblock i granit grå från Turkiet. 
Flammad yta och huggen långsida.

120x35x15 cm F 8 st 195 kg 1.899:-/st

Granittrappa Bohus  
halvrund grå  

Halvrund granittrappa i bohusgranit 
med flammad yta och huggen kant. 

33, 64 120x90x17 cm F 1 st 490 kg 9.999:-/st

Granittrappa Bohus  
rektangulär grå

Rektangulär granittrappa i bohus-
granit med flammad yta och hug-
gen kant. 

65 120x90x17 cm F 1 st 660 kg 6.999:-/st

Granittrappa rektangulär grå  En rektangulär trappa i portugisisk 
granit. Ytan är blästrad, fronten 
råklikad och övriga sidor sågade. 

150x100x14 cm F 1 st 620 kg 7.990:-/st

Granittrappa halvrund grå  En halvrund trappa i portugisisk 
granit. Ytan är blästrad, fronten 
råklikad och övriga sidor sågade.

150x100x14 cm F 1 st 510 kg 9.990:-/st

Granittrappa 1+plan  
halvrund grå  

En halvrund trappa i portugisisk 
granit. Ett entréplan + ett steg. 
Ytan är blästrad, fronten råklikad 
och övriga sidor sågade.

210x130x28 cm F 0,5 st 1102 kg 18.990:-/st

Granittrappa 2+plan  
halvrund grå  
  

En halvrund trappa i portugisisk 
granit. Ett entréplan + två steg. 
Ytan är blästrad, fronten råklikad 
och övriga sidor sågade.

270x160x42 cm F 0,5 st 1852 kg 29.990:-/st

BETONG

Trappblock Compac antracit Trappsteg antracit som passar till 
Compac- och Garden Wall-muren.

40x35x15 cm F, G, J 20 st 45 kg 255:-/st

Trappblock Compac grå Trappsteg grå som passar till 
Compac- och Garden Wall-muren.

40x35x15 cm F, G, J 20 st 45 kg 235:-/st

Trappblock/mursten antracit Block med fasad kant. Kan även 
läggas ovanpå varandra som stöd-
mur. Som stödmursblock går det åt 
10,4 st/m2. Finns även i halvor.

60x30x16,5 cm
30x30x16,5 cm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

20 st
20 st

69 kg
35 kg

189:-/st
189:-/st

Trappblock/mursten grå Block med fasad kant. Kan även 
läggas ovanpå varandra som stöd-
mur. Som stödmursblock går det  
åt 10,4 st/m2. Finns även i halvor.

60x30x16,5 cm
30x30x16,5 cm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

20 st
20 st

69 kg
35 kg

169:-/st
169:-/st

TRAPPOR
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara Antal/m2 Vikt/m2 Pris

BETONG

Trappblock/mursten antracit Skarp kant. Kan även läggas ovanpå var-
andra som stödmur. Som stödmursblock 
går det åt  
9,5 st/m2. 

67 70x35x15 cm
105x35x15 cm

F, H, J
F, H, J

12 st
8 st

84 kg
126 kg

369:-/st
469:-/st

Trappblock/mursten grå Skarp kant. Kan även läggas ovanpå var-
andra som stödmur. Som stödmursblock 
går det åt  
9,5 st/m2. 

65 70x35x15 cm
105x35x15 cm

F, G, H, J
F, G, H, J

12 st
8 st

84 kg
126 kg

289:-/st
409:-/st

Trappblock Megastep antracit Trappblock antracit i betong med knäckt 
framsida. 

65 70x35x15 cm
105x35x15 cm

F
F

12 st
8 st

84 kg
126 kg

459:-/st
659:-/st

Trappblock Megastep grå Trappblock grå i betong med knäckt 
framsida. 

70x35x15 cm
105x35x15 cm

F
F

12 st
8 st

84 kg
126 kg

379:-/st
569:-/st

BEKLÄDNAD

Granit grå Flammad och borstad yta.  
Plattan ger ett ljust intryck.

60x30x ca1 cm F 5,55 st 33 kg 999:-/m2

Granit Nero antracit Flammad och borstad yta.  
Graniten ger ett sobert och mörkt  
intryck.

60x30x ca1,2 cm F, H, J, M 5,55 st 33 kg 1.199:-/m2

Granit gråröd En klassisk granit med flammad yta  
med röda inslag.

67 60x30x ca1,5 cm F 5,55 st 42 kg 1.199:-/m2

Granit grafit En stram blyertsfärgad granit med  
flammad yta som ger ett bra grepp.

60x30x ca1,5 cm F, H, J, M 5,55 st 42 kg 1.199:-/m2

Skiffer grå Offerdal Klassisk svensk skiffer från Östersund.  
Fallande längder. Läggs i betong eller fix.

30 x fl x ca 1,2 cm F 36 kg 2.199:-/m2

Skiffer svart Äkta svart skiffer för beklädnad med  
vacker ytstruktur. Den innehåller järnoxid  
vilket gör att den kan få en rostpatina i 
 skiftande mängd.

67 60x30x ca1,2 cm F, J 5,55 st 26 kg 1.099:-/m2

Dura Trapp® mörkgrå En mörkgrå trappbeläggning med  
natursten och epoxispackel som ger  
din gamla betongtrappa nytt liv.  
Läggs på frisk betong. 

1 m2

15 m2

F, G, J
Beställ. vara

1 9 kg
135 kg

1.599:-
18.999:-

Dura Trapp® beige natur En naturfärgad trappbeläggning med  
natursten och epoxispackel som ger  
din gamla betongtrappanytt liv.  
Läggs på frisk betong. 

1 m2

15 m2

F, J
Beställ. vara

1 9 kg
135 kg

1.599:-
18.999:-

Dura Trapp® svart granit En svart trappbeläggning med granit  
och epoxispackel som ger din gamla  
betongtrappa nytt liv. Läggs på frisk  
betong. 

1 m2

15 m2

F, J
Beställ. vara

1 9 kg
135 kg

1.599:-
18.999:-

TRAPPOR
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Bygg en trappa med trappblock i granit  
– i valfri storlek

Här bestämmer måttet på din slutliga trappa hur mycket 
du behöver såga. Genom att gera hörnen på trappan  
vinner du mycket rent estetiskt.
Trappblocken läggs enligt skissen här och sedan läggs 
nästa plan ovanpå. Det bärs upp av blocken under.

Under det översta planet fylls tomrummet med makadam 
närmast trappblocken och sedan bärlager i resterande 
utrymme. Toppa med ett tunt lager stenflis/stenmjöl och 
i det sätts matchande granitplattor. Foga med Romex 
Hårdfog.

Bygg en trappa av gatsten

Att bygga en trappa av gatsten kräver en hel del jobb men blir 
fantastiskt snyggt.

Alternativ 1:  
• Gräv ett dike där den yttersta raden med stor-gatsten ska ligga.
• Blanda till murbruk och fyll botten av diket med bruk. 
• Tryck dit storgatstenen och låt det bli ett avstånd mellan  
 stenarna på ca 1-2 cm. 
• Foga sedan med mer bruk mellan stenarna och låt torka. 
• Fyll upp ytan innanför ringen med bärlager och sedan sten 
 mjöl och lägg sedan smågatstenen i två förskjutna rader. 
• Foga med bruk och tvätta sedan rent med vatten.
• Gräv nästa dike och upprepa läggningen av storgatstenen. 
• Foga. 
• Fyll sedan upp innanför denna cirkel och fyll på med makadam  
 och sedan fogsand. 
• Lägg smågatstenen enligt skissen och foga sedan detta plan  
 med bruk. Tvätta rent.

Alternativ 2: Gör likadant som i alternativ 1 men istället för att 
mura fast smågatstenen så kan du foga med Romex Hårdfog 
eller fogsand istället. Det viktiga är att storgatstenen muras på 
plats eftersom den stabiliserar hela trappan.

Översta 150 cm, nästa 30x2+150 o.s.v.

Exempel: översta planet är 200 cm, nästa 30x2+150 o.s.v.

Plan 120x60 cm, höjd 49,5 cm, totalt yttermått 240x120 cm

Bygg en trappa av trappblock i betong

Trappan byggs av trappblock i betong i måtten 60 
och 30 cm. Du kan välja på färgerna grå eller antracit. 
Anledningen till att du ska tänka i jämna 30 cm-mått är 
att du ska slippa såga.

Gör en bädd där trappan ska vara. Gräv ur, lägg en fiber-
duk och fyll upp med bärlager. Lägg därefter stenmjöl/
stenflis och packa. 

Börja med yttersta varvet (längst ner) och lägg ut trapp-
blocken. Fyll på med bärlager innanför blocken upp till 
kanten. Jämna till ytan med ett tunt lager stenmjöl/stenflis.

Lägg nästa varv, fyll med makadam närmast trappblocken 
och lägg sedan bärlager i resterande utrymme. Jämna till 
med stenmjöl/stenflis. Lägg dit trappblocken. 

Hela översta planet byggs med trappblock enligt skissen.
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Så bygger du en egen trappa

Bygg en trappa av trappblock i slänt 

Börja med att planera för hur hög din trappa ska bli och hur 
många trappblock du behöver. Exempel: nivåskillnaden är 1,5 
meter, trappblocken är 15 cm höga vilket innebär att du behöver 
10 trappblock. 

• Gräv ur där trappan ska vara, du ska bygga trappan nerifrån  
 och uppåt. 
• Gräv bort matjord så att du har fast undermaterial. 
• Fyll upp med bärlager. Packa hårt. 
• Lägg därefter 2-3 cm stenmjöl eller stenflis överst och packa. 
• Lägg dit första trappblocket. 
• Fortsätt att gräva ur för nästa trappblock och fyll. Nästa   
 trappblock ska förskjutas så att 2 cm av blocket ska vila på  
 det nedre blocket. 
• Fortsätt likadant till din trappa är klar.
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Lagervara Antal/pall Vikt/st Fogbredd Pris

Fogstenmjöl antracit Ogräshämmande. Grövre sand som låser stenen 
bättre. Kan ej användas till marktegel. 

F, G, H, J, M 54 st 20 kg 2-15 mm 199:-/st
(10:-/kg)

Fogsand antracit Dansand ogräshämmande antracit fogsand är en 
specialsand som är så basisk att ogräs ogärna 
växer i den. Sanden är lätt att sopa ner i fogarna. 
Kan ej användas till marktegel.

F, G, H, J, M 54 st 20 kg 1-5 mm 199:-/st
(10:-/kg)

Fogsand grå Dansand ogräshämmande grå fogsand är en  
specialsand som är så basisk att ogräs ogärna 
växer i den. Sanden är lätt att sopa ner i fogarna. 
Kan ej användas till marktegel.

F, G, H, J, M 54 st 20 kg 1-5 mm 199:-/st
(10:-/kg)

Fogsand ljus Dansand ogräshämmande ljus fogsand är en  
specialsand som är så basisk att ogräs ogärna 
växer i den. Sanden är lätt att sopa ner i fogarna. 
Kan ej användas till marktegel.

F, G, H, J, M 54 st 20 kg 1-5 mm 199:-/st
(10:-/kg)

Fogsand kerama grå Ogräshämmande grå fogsand med en liten mängd 
bindningsmedel, speciellt anpassad för granit-
keramik. Den fina sanden är lätt att sopa ner i de 
smala fogarna. Kan ej användas till marktegel.

F, G, H, J 56 st 15 kg 2-5 mm 239:-/st
(16:-/kg)

Romex fastfog antracit Ett fogmaterial i färgen antracit som tillsammans 
med vatten härdar till en stark och något elastisk 
fastfog. Måste läggas vid en utetemperatur av 
minst +5 grader. Försvårar för ogräs att få fäste.

F, G, H, J, M 56 st 15 kg 2-5 mm
fogdjup min. 3 cm

439:-/st
(29:-/kg)

Romex fastfog grå Ett fogmaterial i färgen grå som tillsammans med 
vatten härdar till en stark och något elastisk fast-
fog. Måste läggas vid en utetemperatur av minst 
+5 grader. Försvårar för ogräs att få fäste.

F, G, H, J, M 56 st 15 kg 2-5 mm
fogdjup min. 3 cm

439:-/st
(29:-/kg)

Romex fastfog ljus Ett fogmaterial i färgen ljus som tillsammans med 
vatten härdar till en stark och något elastisk fast-
fog. Måste läggas vid en utetemperatur av minst 
+5 grader. Försvårar för ogräs att få fäste.

F, J, M 56 st 15 kg 2-5 mm
fogdjup min. 3 cm

439:-/st
(29:-/kg)

Romex hårdfog
Easy Drive grå

En grå hårdfog anpassad för ytor som har gång- 
och personbilstrafik. Självdränerande. Med ett bra 
underarbete håller fogen i många år.

52 F, G, H, M 64 st 15 kg 6-15 mm
fogdjup min. 3 cm

729:-/st
(49:-/kg)

Romex hårdfog 
Easy Drive ljus

En ljus hårdfog anpassad för ytor som har gång- 
och personbilstrafik. Självdränerande. Med ett bra 
underarbete håller fogen i många år.

53 F, G, H, M 64 st 15 kg 6-15 mm
fogdjup min. 3 cm

729:-/st
(49:-/kg)

Romex hårdfog  
Easy Drive mörk

En mörk hårdfog anpassad för ytor som har 
gång- och personbilstrafik. Självdränerande. Med 
ett bra underarbete håller fogen i många år.

13, 53 F, G, H, M 64 st 15 kg 6-15 mm
fogdjup min. 3 cm

729:-/st
(49:-/kg)

Romex Eco fine grå Används med fördel till granitkeramik eller annan 
sten där smal men hård fog önskas.

F 64 st 12,5 kg 3-5 mm
fogdjup min. 2 cm

629:-/st
(50:-/kg)

Romex Eco fine mörk Används med fördel till granitkeramik eller annan 
sten där smal men hård fog önskas.

F 64 st 12,5 kg 3-5 mm
fogdjup min. 2 cm

629:-/st
(50:-/kg)

Binder ihop och snyggar till. Vid stenläggning är det viktigt att avsluta med stil, både när  
det gäller funktion och estetik. Fogen binder ihop och låser plattorna, samtidigt som det höjer  
det visuella helhetsintrycket. Välj mellan fyra kategorier, beroende på om du prioriterar pris eller 
hellre vill ha en ogräshämmande eller riktig hård fog som klarar hårda påfrestningar. 

FOGAR
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Här hjälper vi dig att göra ett aktivt 
val – från enklaste till effektivaste 
fogen.

Stenmjöl/sättsand 
Låser stenarna sinsemellan på ett bra sätt 
och används som enkel fog. Den sopas på 
plats med borste och fogarna fylls tills de 
är mättade (vid ny läggning ca 3-4 gång-
er). Minsta fogbredd 1 mm.
Fördelar: Billigt. Materialet är dränerande 
och lätt att packa. 
Nackdelar: I denna fog växer det ogräs 
och både stenmjöl och sand behöver fyllas 
på regelbundet. Fogen spolas lätt bort vid 
skyfall och tål inte högtryckstvätt.
 
Ogräshämmande fogsand/stenmjöl 
Detta är en basisk bränd sand som lätt 
sopas på plats med vår kombikvast. 
Fogarna fylls tills de är mättade. Minsta 
fogbredd 1 mm. 
Fördelar: Billig. I denna försvåras ogräs-
växt. 
Nackdelar: Fogen spolas bort vid skyfall 
och högtryckstvätt och behöver därför 
bättras på med jämna mellanrum.
 

Romex Fastfog 
Cementbaserad 1-komponentsfog. Den 
sopas på plats och härdar med vatten och 
luft på ca 24 tim. Minsta fogbredd 2 mm, 
max fogbredd 5 mm. Fogdjup 30 mm.
Fördelar: Försvårar för ogräs och myror, 
dränerande och körbar. Skall användas till 
smala fogar.
Nackdelar: Kostar lite mer än ogräshäm-
mande fogsand. Tål ej högtryckstvätt. Kan 
ej läggas under den kalla årstiden.

Romex Easy drive
En hårdfog som appliceras med en fog-
skrapa (gummiskrapa) och härdar på ca 
24 timmar (beroende på temperatur och 
väder). Minsta fogbredd 6 mm. Fogdjup 
30 mm.
Fördelar: Färdigblandad, dränerande och 
försvårar för ogräs och myror. Klarar nor-
mal högtryckstvätt. Körbar.
Nackdelar: Kostar lite mer.

Se mer på www.flisbyab.se

Romex Eco fine
En hårdfog som appliceras med en fog-
skrapa (gummiskrapa) och härdar på ca 24 
timmar (beroende på temperatur och väder). 
Minsta fogbredd 3 mm. Fogdjup 20 mm.
Fördelar: Bra till smala fogar. Ger en hård 
fog.
Nackdelar: Kostar lite mer och kräver ett 
noggrannt underarbete

Romex fogförstärkare
Används för att härda en redan befintlig fog. 
Sprutas som vätska direkt i fogmaterialet. 
Minsta fogbredd 1 mm.
Fördelar: Lätt att använda med en smal pip. 
Ger en hård fog.
Nackdelar: Blir mycket jobb vid ytor med 
liten sten. Spill på sten skall torkas bort, kan 
annars ge tillfälliga fläckar.

Fogfärg
När typ av fog valts kommer ofta följdfrågan 
vilken färg på fogen man skall välja. Här 
finns det inga rätt eller fel. Väljs en fog med 
en liten kontrast mot stenen fås ett strikt och 
neutralt intryck. Väljs mera kontrast mellan 
sten och fog får man mer karaktär i ytan.

Åtgången av fog beror på lokala förhållanden och den som utför arbetet. Detta är  
en grovt uppskattad åtgång av Flisby/Romex vid 5 mm fogbredd och 3 cm fogdjup. 

Grändsten 21x14   ca 3 kg/m²
Betongplattor 40x40   ca 2 kg/m²
Skiffer oregelbunden   ca 3–6 kg/m²
Smågatsten    ca 7 kg/m²

Betongplattor 50x50  ca 1 kg/m²
Natursten Romanum  ca 3 kg/m²
Funkis 60x30  ca 1,5 kg/m²

Pris/m²

Till en 60 x 60 x 3 cm stor platta med 5 mm fogbredd. Priset är beräknat på en  
åtgång av ca 1 kg/m². Observera att fogsand, fastfog och Eco fine kan läggas med  
smalare fog och därmed mindre åtgång.

OBS! Mängderna och priserna är endast uppskattade. Det är viktigt  
att läsa läggningsinstruktionerna för Romex innan arbetet påbörjas.  
Se www.flisbyab.se

Hur mycket fog går det åt?

FOGAR

Tänk på:

• Låt inte fogsanden ligga kvar på plattorna. Den kan ”bränna” fast, framförallt om betongplattorna är nytillverkade.

• Fast- och hårdfog kan ge en hinna/fogfilm på ytan av stenen. Denna hinna försvinner med tiden genom väder och slitage.

Lägg gärna  
någon mm bredare fog  

än minsta rekommenderade  
fogbredd. Då blir det lättare  

att borsta ner fogsand  
eller hårdfog.

Stenmjöl/sand    ca 5:-
Fogsand ogräshämmande  ca 10:-

Fastfog  ca 30:-
Romex Easy Drive ca 50:-
Romex Eco fine ca 50:-
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara Antal Vikt Pris

LAMPOR

Apollo En nättare lampa till din kruka, rabatt eller  
gång. Med skärmen på blir ljuset avbländande  
och riktas nedåt vilket kan vara stämningsfullt  
vid ex. en damm.

45 cm hög F, G, H, J, M 1 st 0,6 kg 479:-

Aries, 4 x single heads Liten lampa som placeras vid trappavsatser  
och terrasskanter. Den är liten som en decklight 
men har ett ”ögonlock” för att undvika bländning. 

Ø 35 mm diameter  
(håltagning Ø 22-24 mm)

F, G, H, J, M 4 st 7 kg 679:-

Aries, 4 x single heads 
black

Aries är en fin svart liten lampa som placeras  
vid trappavsatser och terrasskanter. Den är liten 
som en decklight men har ett ”ögonlock” för att 
undvika bländning. Sätt lampan t.ex. lågt på en 
portal och vid gångar för att markera ytan under.

50 Ø 35 mm diameter  
(håltagning Ø 22-24 mm)

F, G, H, J, M 4 st 7 kg 679:-

Capella Att belysa ensamma träd som står direkt i  
gräsmattan eller en stensättning. En enkel lösning 
är att sätta en eller flera in-ground markspotar. 

Ø 6,5 cm diameter
8 cm djup (exkl plastkopp)

F, G, H, J, M 1 st 0,3 kg 439:-

Castor Castor är en kraftfull in-ground markspot som  
lyser upp riktigt stora träd, så som ädellövträd. 

50 1,5 m längd, 15 mm bred, 
7 mm hög

F, G, H, J, M 1 st 7 kg 799:-

Luna svart En allround svart markspot i aluminium och  
glas med lagom ljusspridning som passar små  
till medelstora träd och buskar. 

Ø 6 cm
65 cm hög

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

1 st
1 st

0,8 kg
1 kg

469:-
649:-

Luna silver En allround silverfärgad markspot i aluminium  
och glas med lagom ljusspridning som passar  
små till medelstora träd och buskar. 

50 Ø 6 cm
65 cm hög

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

1 st
1 st

0,8 kg
1 kg

469:-
649:-

Medusa En kraftfull markspot med bred ljusspridning som 
passar medelstora till stora träd. Du använder  
med fördel Medusa på vida trädkronor. 

F, G, H, J, M 1 st 0,6 kg 659:-

Nero En stilren lampa som enkelt monteras på vägg, 
staket eller stolpe. Det nedåtriktade ljuset gör sig 
bra både som funktionsljus, som på garage eller 
förråd, och som dekorativt ljus för att lysa upp det 
som finns nedanför. 

Ø 9 cm F, G, H, J, M 1 st 0,2 kg 599:-

BELYSNING

Från mörkt till trivsamt. Låt inte mörkret ta 
över helt under kväll och natt. Rätt belysning 
gör den mörka trädgården levande och höjer 
husfasadens intryck. I vårt belysningssortiment 
finns anpassade lösningar för bland annat  
fasader, altaner, träd och murar. 
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara Antal Vikt Pris

LAMPOR

Apollo En nättare lampa till din kruka, rabatt eller  
gång. Med skärmen på blir ljuset avbländande  
och riktas nedåt vilket kan vara stämningsfullt  
vid ex. en damm.

45 cm hög F, G, H, J, M 1 st 0,6 kg 479:-

Aries, 4 x single heads Liten lampa som placeras vid trappavsatser  
och terrasskanter. Den är liten som en decklight 
men har ett ”ögonlock” för att undvika bländning. 

Ø 35 mm diameter  
(håltagning Ø 22-24 mm)

F, G, H, J, M 4 st 7 kg 679:-

Aries, 4 x single heads 
black

Aries är en fin svart liten lampa som placeras  
vid trappavsatser och terrasskanter. Den är liten 
som en decklight men har ett ”ögonlock” för att 
undvika bländning. Sätt lampan t.ex. lågt på en 
portal och vid gångar för att markera ytan under.

50 Ø 35 mm diameter  
(håltagning Ø 22-24 mm)

F, G, H, J, M 4 st 7 kg 679:-

Capella Att belysa ensamma träd som står direkt i  
gräsmattan eller en stensättning. En enkel lösning 
är att sätta en eller flera in-ground markspotar. 

Ø 6,5 cm diameter
8 cm djup (exkl plastkopp)

F, G, H, J, M 1 st 0,3 kg 439:-

Castor Castor är en kraftfull in-ground markspot som  
lyser upp riktigt stora träd, så som ädellövträd. 

50 1,5 m längd, 15 mm bred, 
7 mm hög

F, G, H, J, M 1 st 7 kg 799:-

Luna svart En allround svart markspot i aluminium och  
glas med lagom ljusspridning som passar små  
till medelstora träd och buskar. 

Ø 6 cm
65 cm hög

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

1 st
1 st

0,8 kg
1 kg

469:-
649:-

Luna silver En allround silverfärgad markspot i aluminium  
och glas med lagom ljusspridning som passar  
små till medelstora träd och buskar. 

50 Ø 6 cm
65 cm hög

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

1 st
1 st

0,8 kg
1 kg

469:-
649:-

Medusa En kraftfull markspot med bred ljusspridning som 
passar medelstora till stora träd. Du använder  
med fördel Medusa på vida trädkronor. 

F, G, H, J, M 1 st 0,6 kg 659:-

Nero En stilren lampa som enkelt monteras på vägg, 
staket eller stolpe. Det nedåtriktade ljuset gör sig 
bra både som funktionsljus, som på garage eller 
förråd, och som dekorativt ljus för att lysa upp det 
som finns nedanför. 

Ø 9 cm F, G, H, J, M 1 st 0,2 kg 599:-

BELYSNING

Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara Antal Vikt Pris

LAMPOR

Orion En nättare decklight för infällning i trädäck eller 
stensättning. Kan också användas som markör vid 
ett trappsteg eller avslut på en nivå i trädgården. 
På en brygga eller längs en gång kan man skapa 
ett mjukt ljusflöde. Paketet innehåller 5 lampor.

Ø 3,5 cm F, G, H, J, M 5 st 0,3 kg 699:-

Pollux En smakfull pollare i svart pulverlackerad  
aluminium för t.ex. gångar, uppfarter och rabatter. 
De små bubblorna i akrylglaset reflekterar det 
mjuka ljuset och skapar ett behagligt sken.

51 64 cm hög ovan mark F, G, H, J, M 1 st 1,3 kg 879:-

Quadra En rejäl och stilren pollare som passar till gara-
geuppfarter, gångar och som markeringsljus vid 
exempelvis passager och grindar.

50 65 cm hög
Ø 9 cm diameter

F, G, H, J, M 1 st 1,2 kg 1.549:-

Saturnus black En klassisk svart premiumpollare som skapar  
struktur och ger ledljus längs med gångar,  
utmed garageuppfarten och vid entrén.

90 cm hög ovan mark 
(markspett ingår)

F, G, H, J, M 1 st 4 kg 1.719:-

Saturnus silver En klassisk premiumpollare i rostfritt stål som skapar 
struktur och ger ledljus längs med gångar, utmed 
garageuppfarten och vid entrén. 

90 cm hög ovan mark 
(markspett ingår)

F, G, H, J, M 1 st 4 kg 1.719:-

Spectrum Denna spot i borstad aluminium är en decklight för 
infällning i ditt trädäck eller din stensättning. Kan 
också användas som markör vid ett trappsteg eller 
avslut på en nivå. 

40 mm diameter  
(håltagning 35 mm)

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

5 st
10 st

0,6 kg
1,2 kg

659:-
1.549:-

Stone/
Stone XL

Stone är tillverkad i polyeten. Den passar till lägre 
växtlighet som skapar hålrum under bladverket. 
Ljuset tränger igenom växtens grönska och ger ett 
mysigt sken. 

51 25x22x15 cm
40x30x17 cm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

1 st
1 st

0,7 kg
1,4 kg

519:-
729:-

Straw Dessa tre smala ljusstrån gör sig lika vackra i skirt 
prydnadsgräs som bland blommande rabatter. 
Lamporna är tillverkade i brun pulverlackerad alu-
minium och akrylglas. De olika nivåerna på lamporna 
gör dem lättplacerade. 

51 110 cm, 100 cm och 
90 cm ovan mark

F, G, H, J, M 3 st 1,2 kg 1.069:-

Terra Lite större decklight i polerad aluminium som  
fungerar fint till olika infällningar. Passar på en 
träterrass, trappa eller stensättning och ger din 
utemiljö en lyxig känsla. 

51, 63 Ø 59 mm diameter F, G, H, J, M 1 st 0,3 kg 259:-

Zenit En enkelriktad vägg- och terrassarmatur  
i aluminium som med sitt dekorativa varmvita  
ljus lämpar sig utmärkt på fasader, staket,  
murar, trädäck och terrasser. 

Ø 7 cm diameter F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

1 st
5 st

0,2 kg
2,6 kg

249:-
1.559:-

Zenit Duo En dubbelriktad vägg- och terrassarmatur som 
med sitt dekorativa varmvita ljus passar utmärkt 
på fasader, staket, murar, trädäck och terrasser. 

Ø 7 cm diameter F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

1 st
5 st

0,2 kg
2,6 kg

299:-
1.599:-

Se hela sortimentet här.
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Produkt Egenskaper Förpackning Lagervara Åtgång Vikt Pris

BETONG

Finbetong För gjutningsarbeten i skikt 20-100 mm. Lämplig  
till enklare plintar, fundament och liknande. 
Vattentät. För gjutningar utsatta för tösalt och frost 
rekommenderas anläggningsbetong Fin. 

25 kg F 25 kg 69:-/st

Grovbetong För gjutningsarbeten i skikt tjockare än 50 mm. 
Lämplig till enklare plintar, fundament och liknande. 
Vattentät. För gjutningar utsatta för tösalt och frost 
rekommenderas anläggningsbetong Grov.

25 kg F 25 kg  69:-/st

FOG & FÄST

Aquastop  
Försegling

För vattentätning av terrasser, balkonger och  
trappor. Rekommenderas vid beklädnad utomhus  
för att försvåra kalkutfällning från betongen under.

12,5 kg F, G, H, J, M 3-4 m2 12,5 kg 579:-/st

Beklädnadsfix Används till att fästa skiffervägg, plattor för 
inomhusbruk och trappbeklädnad inne och ute. 
Frosttåligt.

15 kg F, G, H, J, M 4-6 m2 15 kg 379:-/st

PL 400 Starkt och snabbhärdande konstruktionslim till bl.a. 
stenfanér och skiffervägg. Elastiskt och väder-
tåligt. För utom- och inomhusbruk och de flesta 
byggnadsmaterialen t.ex. trä, metall, gips, glas, 
fibercement m.m.

300 ml F, G, H, J, M 0,3 kg 175:-/st

Romex 
Fogförstärkare

Hårdgör fogen på mindre ytor utan att ta upp  
plattorna. Appliceras enkelt för hand utan verktyg 
med hjälp av pipen på förpackningen.

1 l F, G, H, J, M Åtgång varirerar 
beroende på fog-

mängd och stenens 
storlek.

1 kg 339:-/st

Stenlim Används för att limma murblock. Stenen ska vara 
fuktig när limmet appliceras och flaskan ska vara 
upp och nedvänd. 

500 ml F, G, H, J, M 1 burk räcker till  
ca 30-70 meter.

0,5 kg 165:-/st

UNDERMATERIAL

Bärlager Bärlager är ett dränerande grus, fraktion 0-18 mm. 
Levereras i storsäck. Bärlager används som botten-
material vid plattsättning eller murbygge.

0-18 mm F, G, H, J Räcker till ca 3 m²  
vid 20 cm lager

500 kg
1.000 kg

719:-/st
949:-/st

Geonät Geonät eller jordarmeringsnät som det också kan 
kallas, används för att stärka (armera) muren mot 
slänten. Kläms mellan murstenarna, limmas eller 
”dubbas”.

1,25x25 m F, G, H, J, M 12 kg 1.859:-/rulle

Makadam Dränerande material att fylla bakom stödmur m.m. 
Levereras i storsäck. Fraktion 8-16 mm.

8-16 mm
8-16 mm

F
F

500 kg
1.000 kg

739:-/st
969:-/st

Underlätta ditt arbete. Oavsett om du ska lägga ny sten eller snygga till den befintliga, har vi till-
behör som gör arbetet betydligt lättare. Med bra verktyg är det enklare att få allt på rätt plats och 
med ytbehandlingar och impregnering minskas tiden som du behöver ägna åt underhåll i framtiden. 

TILLBEHÖR
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TILLBEHÖR

Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara Vikt Pris

UNDERMATERIAL

Rabattjord Matjord med hög mullhalt gjord för planteringar, köksland, 
växthus och stora krukor. Levereras i storsäck.

350 l
700 l

F
F

ca 500 kg
ca 1.000 kg

899:-/st
1.199:-/st

Stenflis Fraktion 2-5 mm. Stenflis är dränerande och lätt att packa 
vilket gör det lämpligt att lägga över bärlagret närmast 
under plattorna. Används alltid under granitplattor.  
Vid ett 4 cm tjock lager räcker 1000 kg till cirka 15 m².
Färgen varierar mellan grå, röd och svart.

2-5 mm
2-5 mm

F, G, H, J
F, G, H, J

500 kg
1.000 kg

759:-/st
999:-/st

Stenmjöl Fraktion 0-4 mm. Stenmjölet är dränerande och lätt att 
packa vilket gör det lämpligt att lägga över bärlagret  
närmast under plattorna. Levereras i storsäck. Vid ett 
lager på 5 cm i djup räcker 1000 kg stenmjöl till ca 12 m².

0-4 mm
0-4 mm

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

500 kg
1.000 kg

719:-/st
949:-/st

Fiberduk svart Supertät. Behändig och lättarbetad duk för skydd mot 
ogräs under grus eller sjösten.  
Täthet 120 gr/rulle. Levereras på rulle.

1x15 m F, G, H, J, M 1,8 kg 279:-/st

Fiberduk vit Kraftig duk med maximal dräneringsförmåga. Läggs för 
att skilja på befintlig jord och bärlager under plattsättning. 
Täthet 90 gr/rulle.

1x30 m F, G, H, J, M 2,7 kg 419:-/st

ÖVRIGT

Grus-/gräsarmering Grus-/gräsarmering i stark konstruktion. Tillverkad av 
100% återvunnen prolylene. Regnvattnet filtreras ner 
genom armeringen och ner i marken. Körbar för tung  
trafik. Alternativ för dig som vill ha en ”grön” parkering 
eller en grusyta som ligger still.

96x104x5,2 cm F 4,7 kg/m2 429:-/m2

Markränna galler galvad Galvaniserad galler för avrinning. Klarar personbilstrafik 
på privata uppfarter.

100x12 cm F, H, J, M 1,2 kg 239:-/st

Markränna galler svart Svart plastgaller för avrinning. Klarar personbilstrafik på 
privata uppfarter.

25 100x12 cm F, H, J, M 0,6 kg 119:-/st

Markränna galler segjärn Markränna i segjärn för avrinning. Klarar personbilstrafik 
på privata uppfarter.

50x12 cm F, H, J, M 1 kg 359:-/st

Markränna svart Ränna i svart plast kombineras med galler och övriga 
tillbehör, se hemsidan.

1x12,6x7,6 cm F, H, J, M 0,9 kg 145:-/st
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TILLBEHÖR

Produkt Egenskaper Förpackning Lagervara Vikt Pris

RENGÖRING & IMPREGNERING

Arita sten- och 
betongimpregnering

Används på nya och gamla ytor. Skapar ett osynligt vatten-
motstånd som reducerar faran för frostsprängning och ökar 
livslängden. Skyddar även mot smuts och påväxt på plat-
torna. Vattenbaserad. 

1 l F, G, M 1 kg 319:-/st

Coating  
färgförstärkning 
svart

Betongfärg och impregnering i samma flaska. Rolla en  
grafit- eller antracitfärgad platta och få en svart platta.
Samma medel används till färdigimpregnerade plattan  
Funkis Natt svart.

1 l F, H, M 1 kg 339:-/st

Primer 4180 Säkra vidhäftning, bindning och tätning av porer mellan  
underlaget och påföljande skikt.

1 l F, G, H, J, M 1 kg 229:-/st

Skumborttagare Borttagning av överflödigt stenlim eller fogskum samt  
rengöring av pistol. Rengöring måste ske innan limmet 
härdat.

500 ml F, G, H, J, M 0,5 kg 129:-/st

Steinfix 10  
Fläckborttagning

Tar bort olja, bläck, asfalt m.m. 1 l F, G, J, M 1 kg 319:-/st

Steinfix 20  
Fläckborttagning

Pasta som avlägsnar vegetabiliskt fett och  
mineralfett, olja samt vax på natursten.

500 ml F, G, J, M 0,5 kg 859:-/st

Steinfix 30 
Fläckborttagning

Tar bort kalk, oxidationer, rost- och cementfläckar. 1 l F, G, H, J, M 1 kg 209:-/st

Steinfix 40  
Grovrengöring

Grovrengöring och fläckborttagningsmedel för  
sten PH-värde 13,2.

1 l F, G, H, J, M 1 kg 219:-/st

Steinfix 50  
Impregnering

Porfyllande impregnering för icke polerade  
naturstensgolv.

1 l F, G, H, J, M 1 kg 289:-/st

Steinfix 60  
Natursåpa

Specialanpassad för sten. Rengör och skyddar naturstenen. 
Framställd av vegetabiliska oljor, har en oslagbart hög fett-
halt men är PH-neutral i brukslösning. Svanenmärkt.

1 l F, G, H, J, M 1 kg 179:-/st

Steinfix 80  
Impregnering

Färgförstärkande. Fördjupar ytans naturliga färg samt  
impregnerar finslipade/polerade och sugande material som 
natursten, terrazzo eller betong. Ger en blank vatten- och 
smutsavvisande yta.

1 l F, G, H, J, M 1 kg 1.609:-/st

Steinfix 90 Avlägsnar lätt gammalt polermedel på ett, för stenen,  
skonsamt sätt.

1 l F, G 1 kg 319:-/st

Steinfix 100  
Impregnering

Används på samtliga typer av sten och betong. Stöter effek-
tivt bort oönskade vatten- , fett- och oljebaserade fläckar.

250 ml
1 l

F, G, H, J, M
F, G, H, J, M

0,3 kg
1 kg

459:-/st
1.019:-/st

Tercol 
Stentvätt

Koncentrerad stentvätt som tar bort alger, mögel, fett, sot, 
smuts m.m. Kan användas på alla ytor både ute och inne. 
Spraya, pensla eller rolla på. Tercol gör jobbet tillsammans 
med väder och vind! 1 liter räcker till ca 50-100 m².

1 l
5 l

F, G, H, J, M
F, M

1 kg
5 kg

169:-/st
619:-/st
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara Antal/m2 Vikt/m2 Pris

DIABAS

Diabas Biskopsgården Vacker svensk diabas med slipad yta.  
Stenen är både slittålig och har liten  
kulörvariation vilket bådar för ett extra  
snyggt slutresultat. Fallande längder. 

Flx30x1 cm Beställningsvara 28 kg 1.799:-/m2

GRANIT

Granit Bjärlöv gråröd Skånsk granit med en lätt rödton och slipad 
yta. Fallande längder.

Flx30x1 cm Beställningsvara 28 kg 1.499:-/m2

Granit Bohus grå Svensk granit från Bohus i varma grå toner. 
En borstad yta, skön att gå på.
 

61x30,5x ca 1 cm F 5,4 st 28 kg 1.399:-/m2

Granit Nero antracit En mörkt grå flammad granitplatta där  
ytan även borstats, vilket gör den lätt  
att städa.

60x30x ca 1,2 cm F, H, J, M 5,55 st 28 kg 1.199:-/m2 

Granit Flivik antracitröd Svensk slipad granit från Flivik utanför  
Oskarshamn med den eleganta kulören  
antracit med röda inslag. Fallande längder.

Flx30x1 cm Beställningsvara 28 kg 1.399:-/m2

Granit Kulla rödgrafit Kullagraniten är en lite ljusare gråröd,  
svensk granit med slipad yta. Fallande 
längder. 

Flx30x1 cm Beställningsvara 28 kg 1.399:-/m2

KALKSTEN

Kalksten Azul Azul är en vacker portugisisk kalksten  
i en grå/brun ton med uråldriga fossiler  
i en del plattor. Den har en matt-slipad  
ytbehandling. 

Flx30,5x1 cm Beställningsvara 27 kg 999:-/m2

Kalksten Borghamn 
gråbrun 

Slipad svensk kalksten från Borghamn. 
Borghamnskalkstenen är unik. Den är  
närmare 485 miljoner år gammal och  
bryts i Östergötland. Fallande längder.

72 Flx20x1,2 cm
Flx30x1,2 cm

Beställningsvara 32 kg 1.789:-/m2

Kalksten Borghamn 
ljusgrå

Ljusgrå slipad svensk kalksten från  
Borghamn som ger en diskret och  
elegant framtoning. Fallande längder.

Flx20x1,2 cm
Flx30x1,2 cm

Beställningsvara 32 kg 1.989:-/m2

INOMHUS

Natursten inomhus – oavsett om du är ute efter att höja känslan av lyx i köket, avnjuta det 
praktiska i att ha ett uppvärmt golv i badrummet eller bara vill ha en lättstädad yta i hallen är 
stengolv rätt val. I vårt sortiment hittar du många olika typer av natursten. Botanisera bland  
skiffer, kalksten och dyrbaraste Carraramarmor och hitta just din favorit.

Lagervara anges med: F=Flisby, G=Göteborg, H=Halmstad, J=Jönköping, M=Malmö 
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara Antal/m2 Vikt/m2 Pris

KALKSTEN

Kalksten Giza gråbrun Vacker silkeslen borstad gråbrun 
kalksten. Vissa stenar kan ha inslag 
av fossil.

70 60x30x ca 1 cm F 5,55 st 28 kg 999:-/m2

Kalksten Marron Grafitbrun En mörk kalksten som är slipad till 
en sidenmatt yta, vilket förstärker de 
varma gråbruna färgerna i stenen. 
Kanterna är sågade. 

71 60x30x ca 1 cm F 5,55 st 28 kg 1.099:-/m2

Kalksten Jura grå Jurakalkstenen kommer från Tyskland. 
Dess spräckliga yta ger ditt golv ett 
livfullt intryck och den slipade ytan gör 
golvet behagligt att gå på.

70, 73 Flx30x ca 1 cm Best. vara 27 kg 999:-/m2

Kalksten Nordic grey En ljus kalkstensplatta med slipad yta 
i gråbruna skiftningar. Passar i alla 
miljöer.

72 10x10x1,2 cm
61x30,5x1,2 cm

F
F

100 st
5,38 st

31 kg
31 kg

1.299:-/m2

1.099:-/m2

Kalksten Öland grå Kalksten från Steninge på Öland. (G1s)
Normalhyvlad yta.

Flx30x ca 1,3 cm Best. vara 36 kg 2.599:-/m2

Kalksten Öland grå Kalksten från Steninge på Öland. (G1s)
Normalslipad yta.

Flx30x ca 1,3 cm Best. vara 36 kg 1.699:-/m2

MARMOR

Kolmårdsmarmor OX Den svenska gröna klassiska kolmårds-
marmorn har fantastiska ådringar, 
mönster och färger. Kvalitet OX. Slipad. 
Fallande längder.

Flx20x1 cm
Flx30x1 cm

Best. vara  
Best. vara

27 kg
27 kg

2.499:-/m2

2.499:-/m2

Kolmårdsmarmor OXL Den svenska gröna klassiska kol-
mårdsmarmorn. Kvalitet OXL är en 
annan sågning ur berget som ger ett 
annat mönster. Slipad. Fallande längder.

Flx20x1 cm
Flx30x1 cm

Best. vara  
Best. vara

27 kg 
27 kg

2.499:-/m2

2.499:-/m2

Marmor Carrara C polerad Äkta polerad gråvit marmor från 
Carrara. Kvalitet C, den vanligaste 
marmoreringen.

10x10x1 cm
3,50x30,5x1 cm
61x30,5x1 cm

Best. vara
Best. vara
Best. vara

100 st
11,1 st
5,38 st

31 kg
31 kg
31 kg

1.699:-/m2

1.759:-/m2

1.499:-/m2

Marmor Carrara C extra Exklusiv slipad vit carraramarmor från 
Italien. Kvalitet C extra. Marmorn har 
fina ljusa grå marmoreringar i sig. 
Fallande längder.

69 Flx30,5x1 cm Best. vara 27 kg 1.399:-/m2

Marmor Carrara CD Äkta slipad gråvit marmor från 
Carrara. Kvalitet CD, vilket innebär att 
plattan har mer grå marmorering.

61x30,5x1 cm Best. vara 5,55 st 31 kg 899:-/m2

Marmor Verde grön Fantastisk grön marmor med slipad 
yta. Marmor är ett lyxigt alternativ till 
kök, badrum eller hall. Den vackra 
marmoreringen ger en livfull yta.

10x10x1 cm
60x30x1 cm

F
F

100 st
5,55 st

30 kg
30 kg

1.399:-/m2

1.099:-/m2

Marmor Bianco vit Exklusiv vit slipad marmor, plattorna 
skiftar åt både det grå och det varma 
hållet. En äkta natursten där ingen 
platta är identiskt lika.

60x30x1 cm F 5,55 st 31 kg 1.099:-/m2

Marmor Australian grey En grå marmor från Australien. Plattan 
har mycket vackra marmoreringar och 
en slipad yta.

10x10x1 cm
60x30x1 cm

F
F

100 st
5,55 st

30 kg
30 kg

1.399:-/m2

1.199:-/m2

INOMHUS
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Produkt Egenskaper Bilder sid. Storlekar Lagervara Antal/m2 m2/kartong Vikt/m2 Pris

SKIFFER

Skiffer svart Äkta svart skiffer med vacker 
ytstruktur. Den innehåller järnoxid  
vilket gör att den kan få en rost-
patina i skiftande mängd.

60x30x ca 1,2 cm F, J 5,55 st 32 kg 999:-/m2

Skiffer Offerdal grå Vacker grå skiffer från Offerdal, för 
beklädnad eller mark om det läggs i 
betong eller fix. Kanterna är sågade.

73 Flx30xca 1,2 cm F 31 kg 2.199:-/m2

Skiffer Offerdal grå Skimrande grå skiffer från Offerdal. 
Pusslas ihop till ett vackert mönster. 
Beräkna att det går åt 15% mer än 
den tänkta ytan.

71 Oregelbunden  
x ca 1,2 cm

F 33 kg 1.079:-/m2

Skiffervägg svart En beklädnadssten i äkta svarta 
skifferstavar som limmats ihop. 
Bitarnas struktur gör att ingen platta 
är den andra lik. Sätts på fast under-
lag, behöver ej fogas.

73 60x15x2-3,5 cm F 11,1 st 0,36 m2 70 kg 1.499:-/m2

Skiffervägg rå gråbrun Äkta skifferbitar i gråbruna toner 
gjutna i cement. Bitarnas grova 
struktur ger en rustik känsla och 
ingen bit är den andra lik. Sätts på 
fast underlag, behöver ej fogas.

60 56x20x3-4 cm F 8,9 st 0,44 m2 80 kg 1.499:-/m2

Skiffer Stenfanér grå Äkta grå skiffer i supertunna skikt. 
Kan skifta i både struktur och färg. 
Använd ej i våtutrymmen eller bastu.
Lätt att montera, kräver ej bärande 
vägg.

122x61x0,2 cm F, G 1,34 st 1,7 kg 399:-/st
536:-/m2

Skiffer Stenfanér koppar Äkta kopparfärgad skiffer i supertun-
na skikt. Kan skifta i både struktur 
och färg. Använd ej i våtutrymmen 
eller bastu. Lätt att montera, kräver 
ej bärande vägg.

122x61x0,2 cm F, G 1,34 st 1,7 kg 399:-/st
536:-/m2

Skiffer Stenfanér lava Äkta brunsvart skiffer i supertunna 
skikt. Kan skifta i både struktur och 
färg. Använd ej i våtutrymmen eller 
bastu. Lätt att montera, kräver ej 
bärande vägg.

70 122x61x0,2 cm F, G 1,34 st 1,7 kg 399:-/st
536:-/m2

Skiffer Stenfanér ocean Äkta grågrön skiffer i supertunna 
skikt. Kan skifta i både struktur och 
färg. Använd ej i våtutrymmen eller 
bastu. Lätt att montera, kräver ej 
bärande vägg.

122x61x0,2 cm F, G 1,34 st 1,7 kg 399:-/st
536:-/m2

GRANITKERAMIK m2/pall

Gnejs ljusgrå Liknar klassisk norsk grå gnejs. 
Glaserad yta. Kan sättas med fix på 
hårt underlag.

60x30x1 cm F 2,08 st 43,2 m2 24 kg/m2 659:-/m2

Granit gråmelerad En kall grå basfärg med ljusa 
ådringar likt granit. 

60x30x1 cm F 5,55 st 43,2 m2 24 kg/m2 659:-/m2

Skiffer grå En grå skifferliknande platta. 120x60x1 cm F 1,39 st 43,2 m2 24 kg/m2 749:-/m2

INOMHUS
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FRAKTER MED LASTBIL ELLER KRANBIL

FRAMKOMLIGHET VID LEVERANSER
Flisbys transporter utförs oftast med stora lastbilar. Därför är det viktigt att det 
finns utrymme att leverera säkert och bekymmersfritt vid leveransadressen. Om 
någon passage är smalare än 3.6 m eller om du är osäker på framkomlighet/
bärighet är tillräckligt på din gata eller i ditt område så prata med vår kundtjänst 
så kontrollerar vi detta med transportledaren. 

LOSSNING PÅ PLATS
Pallarna med dina produkter lossas i regel på garageinfarten vid leveransadressen. 
Ange gärna redan vid orderläggning om du önskar annan avställningsplats. Ange 
även om det behövs kranbil för att utföra leveransen. Vid mindre beställningar an-
vänder vi oss av Postnord och bakgavellift och materialet lossas då med handtruck. 
Detta görs i direkt anslutning till lastbilen och kräver en hård avställningsyta (ex. 
asfalterad eller stenlagd, ej packat löst material). På grund av ökat antal identitets- 
kapningar behöver du legitimera dig vid leverans (gäller ej leveranser med Postnord). 

LEVERANSTID
Produkterna har normalt en leveranstid på 5-12 arbetsdagar. 
Mindre beställningar upp till 1 ton levereras med Postnord. 
Leveranstiden är då normalt 3-8 arbetsdagar.

BRA ATT VETA
Leveranstiderna beräknas på att varan finns i lager och från att orderbekräftelse 
har skickats från Flisby. Exakt tid för leverans är svårt att ange, men transportbo-
laget kontaktar dig när leveransen är på väg. Vid vissa leveranser finns möjlighet 
att beställa tilläggstjänsten tidsbokning mot en extra kostnad. Beställningar under 
1000 kilo levereras med Postnord om produkterna inte är skrymmande (ej ryms 
på en normal lastpall 120x80 cm). 

HÅLLBARA TRANSPORTER 
Vi prioriterar samleveranser och kör i så stor utsträckning som möjligt med  
fullastade fordon för att göra trans porterna så miljöeffektiva som möjligt. 
Flisby strävar efter att de lastbilar som används för transport av Flisby’s gods 
använder miljöbränsle i så stor utsträckning som möjligt. Vi strävar även efter att 
våra transport-leverantörer använder lastbilar med senaste reningsteknik samt 
uppmuntrar transportleverantörer att genomföra Eco-drivingkurser i syfte att 
minimera förbrukning. 

RETURFRAKTER 
Retur av produkter och/eller lastpallar måste plockas ihop på ett ställe och  
placeras lätt åtkomligt för lastbil med kran. 100:-/pall krediteras vid returneringen 
av pallarna till våra butiker, inom 6 månader. 
Returfrakt debiteras enligt ordinarie frakttabell. Returpall debiteras som 
flak-meter, 15 st i varje stapel.

LEVERANS 
Priserna gäller avlastat fastland. Godset lossas av Flisbys transportör med 
antingen kranbil, handtruck eller truck beroende på transportör och leveransort. 
Pristillägg för färjor och BK3-vägstransport och väntetider vid ev. färjor tillkom-
mer efter leverans.

Vi tillämpar en bonustrappa på fraktpriset för leveranser över 4 ton. 
För mer information angående fraktpris besök vår webbshop, våra butiker eller 
ring vår kundtjänst. Ett enkelt sätt att se vilken fraktkostnaden blir är att lägga 
önskade varor i varukorgen och ange ditt postnummer så visas faktisk kostnad 
(se bilden nedan). Pdf med aktuella fraktpriser finns på vår hemsida.

MINDRE BESTÄLLNINGAR 
Hempaket/pall
Du kommer att få ett mail med kollinummer när din leverans är bokad från vårt 
lager. Du kan då följa leve ransen via länken som bifogas i mailet. Därefter skickas 
det ut SMS med info om beräknad leveransdag. Du behöver inte vara hemma utan 
leveransen sker med bakgavellift och handtruck till en hård yta, gärna asfal terad 
eller stenlagd, i anslutning till din bostads tomt gräns. Är det ett Hempaket leve-

reras det till din dörr. Leveransen sker utan kvittens. Om du behöver vara hemma 
för att ta emot leveransen, kontakta kundtjänst 0380-802 00 för mer info.
Du kommer att få en bekräftelse via SMS när leveransen är utförd. Kontrollera 
försändelsen så att godset inte är transportskadat. Anmäl en eventuell transport-
skada snarast till Flisbys kundtjänst och budet på plats.

FRAKTER MED POSTNORD

LEVERANSER & FRAKTVILLKOR

114



www.flisbyab.se | kundtjänst: 0380-802 00 115www.flisbyab.se | kundtjänst: 0380-802 00

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

OBS! Tänk på att färgproverna i katalogen 
och på vår hemsida kan avvika något från 
den verkliga färgen.

BESTÄLLNING/KUNDSERVICE
Snabbast beställer du via vår hemsida www.flisbyab.se 
eller genom att ringa till vår kundtjänst på telefon 
0380-802 00. De kan också svara på frågor om varor 
och tjänster. Du kan också ringa direkt till närmaste 
butik, se sista sidan. Kundtjänst har öppet vardagar, 
se öppettider på vår hemsida. Du kan även beställa via 
e-mail: mail@flisbyab.se
Avtal om köp anses upprättat då din beställning har 
bekräftats av oss via ordererkännande. Genom beställ-
ningen accepterar du de försäljningsvillkor vi angivit. 
Försäljning till minderåriga (under 18 år) kan ej ske 
utan målsmans godkännande.

PRISER I DENNA KATALOG
Prishöjningar kan ske om myndigheterna höjer skatter 
och avgifter, valutaförändringar eller om andra kostnads- 
ökningar/omständigheter inträffar, som Flisby AB 
inte kan påverka. För aktuellt pris se vår webbshop. 
Priserna i denna katalog och på vår hemsida är  
inklusive moms. 

TILLÄMPNING OCH KONSUMENTSKYDD
De här villkoren är tillämpliga på det köpeavtal som du 
som konsument sluter med Flisby AB, organisations- 
nummer 556158-5000. För att ta tillvara dina intressen 
tillämpas i relevant fall bestämmelserna i respektive  
Konsumentköplagen (SFS 1990:932), Distans- och  
hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). 

BETALNING
Hos Flisby kan du betala på följande sätt; 
• I butik kan du betala med kort, faktura eller Swish.
Kortbetalning kan göras med Visa och MasterCard. 
• I vår webbshop betalar du via Klarna som också 
erbjuder delbetalning. 
Flisby har SSL-certifikat för att göra köpet säkert.  
Flisby uppfyller kraven för PCI DSS. 
På grund av ett ökat antal kapningar av identitet kräver 
vi även att du är folkbokförd på den adress till vilken 
fakturan skall sändas. Genom att lämna ut detta god-
känner du även att vi genomför en kreditupplysning på 
dig. Vid leverans av varor som faktureras behöver 
vi se legitimation vid leverans. Vid köp på faktura 
under 2.000:- tillkommer faktureringsavgift på 80:-. 
Butikerna är kontantfria. 

ÅTERBETALNING
Du har rätt att återfå pengarna vid ångerrätt inom 14 
dagar från den dag vi mottagit ditt meddelande. Det 
kan dock ta lite längre tid då Flisby återbetalar aktuell 
summa först när varan har kommit åter till Flisby. Som 
konsument har du rätt att utan kostnad öppna för-
packning för att kontrollera hur varan fungerar, inom 
rimliga gränser, varan får dock inte hanteras ovarsamt. 
Produkterna skall returneras till oss i originalförpack-
ning och i oförändrat skick. Se mer information på 
konsumentverkets hemsida. Återbetalning sker endast 
genom insättning till bankkonto eller kreditering av 
faktura. Vid köp som är gjorda med Klarna sker även 
återbetalning via Klarna.

LASTPALLAR 
För lastpallar debiteras 170:-/st, vid retur till våra  
butiker inom 6 månader krediteras 100:-/st. 

PALLBRYTNINGSKOSTNAD
299:-/bruten helpall. Art.nr 9914. 

RETURER
Om returen ska hämtas av Flisby ska varorna stå 
lätt tillgängliga och väl uppmärkta. Endast lager-
varor tas i retur och frakten bekostas av kund. 

Ej trappor eller specialbeställda artiklar. Inga trasiga, 
sågade eller använda artiklar som varit lagda och 
upplockade tas tillbaka. Ej heller skräp eller restprodukter. 
25% av varans värde dras av vid retur om pallen är 
bruten, 10% dras av från helpall. Produkter som bara 
säljs i helpall tas ej i retur om de är öppnade (t.ex. 
stencirklar, singel i storsäck, Romanum). I övrigt gäller  
frakttarifferna. Kontakta vår personal för närmare 
upplysningar. 

REKLAMATIONER
Skulle vi leverera en felaktig vara ordnar vi så fort vi 
kan en ny leverans. Har varan utgått eller inte kan 
fås fram inom överskådlig tid levererar vi en likvärdig 
produkt. Konsument har reklamationsrätt enligt kon-
sumentköplagen. Reklamation rapporteras så snart 
felet har upptäckts. Endast ursprungliga fel omfattas 
av reklamationsrätten, den omfattar exempelvis inte fel 
orsakade av normalt slitage. De naturstensprodukter 
som levereras av Flisby AB kan variera i färg och struk-
tur som är naturliga för all typ av natursten. Avvikelser 
avseende utseende eller struktur t.ex. sandhål, kvarts-
ränder, porösa ytor eller mineralansamlingar är inte 
reklamationsgrundande.

Reklamation till oss ska göras inom skälig tid, dock 
senast inom två månader. Vid reklamation ta kontakt 
med vår kundtjänst så skickar vi en returfraktsedel, 
alternativt efter överenskommelse med oss om trans-
portsätt, skicka varan tillbaka till Flisby AB i Flisby. Vi 
ersätter kostnaden för returfrakt samt andra kostnader 
(telefon-, bensinkostnader el. liknande) som uppkommit 
i samband med godkänd reklamation. Reklamation efter 
att varan lagts/använts eller fel som borde upptäckts 
genom undersökningsplikten godkänns ej. Vi rekom-
menderar att beställa i god tid då oväntade leverans-
förseningar av olika orsaker kan uppstå. Det är därför 
viktigt att hantverkare inte beställs förrän varan mot-
tagits, inspekterats och godkänts. Du kan inte påkalla 
försening med anledning av en ersättningsprodukt 
leverans. Flisby kompenserar inte för merkostnader 
för hantverkare som bokats innan leveransen god-
känts av er. Vid eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna 
reklamationsnämnden, vilkas utslag vi följer.

LEVERANSER ALLMÄNT
Den leveranstid som anges vid beställningen är pre-
liminär. Du blir kontaktad av transportföretaget före 
leverans via SMS eller telefon. Du ska då kunna ta emot 
godset och visa legitimation (gäller ej leverans med 
Postnord), för att undvika att ditt personnummer miss-
brukas. Normal leveranstid för vårt utomhussortiment 
(om varan finns i lager) är 3-12 arbetsdagar från det 
att Flisby har bekräftat din beställning. Om produkten är 
en beställningsvara återkommer vi med leveransdatum. 
I övrigt gäller leveransvillkor enligt ABM 92, ABM 92BR.

LEVERANS MED POSTNORD
– Paket via PostNord. Detta gäller mindre produkter 
som ej behöver gå på pall. Leveranser sker med tjäns-
ten Hempaket utan kvittens. Levereras dörr till dörr.
– Leverans på pall med lastbil till hemadressen under 
dagtid. Gäller för varor som på grund av sin storlek 
eller vikt inte går att skicka som paket. Pallarna måste 
dock lossas på en hårdjord yta (ex. asfalt) dit 
lastbilen kan nå. 

LEVERANS MED FRAKTBOLAG
De flesta av våra leveranser sker med kranbil och 
samtransporter. Men om du måste ha kranbil, vänligen 
meddela det vid orderläggning, eftersom ibland har vi 
bilar som kräver lossning på plats av kund. 
Avisering sker per telefon eller sms, oftast dagen innan 
leverans, och chauffören ringer när han närmar sig för 
att stämma av med dig. Försök vara tillgänglig på 
telefon när du väntar din leverans. Märk gärna upp 
en lossningsplats i trädgården med en lapp eller något 
annat lätt identifierat. OBS! Kranen når cirka 5-9 m.

TRANSPORT- OCH LOSSNINGSSKADOR
Om Flisby ombesörjer transporten ansvarar Flisby för 
varor som skadas eller kommer bort under leverans 
till dig. Reklamation av transportskador ska göras 
snarast. Kontrollera försändelsen direkt vid leverans så 
att godset inte är transportskadat. Anmäl en eventuell 
transportskada direkt till budet på plats och kontakta 
sedan Flisby.
Tänk på att våra lastbilar är tunga. Markskador som 
uppstår då lossning sker på av kund angiven plats, 
ersätts ej. Lossningen gäller för EN angiven plats. 
Om lossning ska ske på flera platser debiteras 
detta. Om chauffören som har lossningsansvar 
anser att anvisad plats är oåtkomlig förbehåller 
vi chauffören rätten att lossa godset på närmast 
lämpliga plats. 

ADRESSÄNDRING
Fraktbolaget tar oftast ut en avgift för att adressändra 
under pågående transport. Se därför till att lägga in 
rätt leveransadress vid er order för att undvika extra 
fakturering från transportbolaget. 

UNDERSÖKNINGSPLIKT
Kontrollera materialets mängd, färg och att allt ser 
ut som det ska innan en ev. hantverkare bokas. 
Reklamationer efter att materialet använts eller lagts 
godkänns ej.

PERSONUPPGIFTER/DATASKYDD
Flisby ansvarar för att de personuppgifter som lämnas  
i samband med skapande av kundkonto och därefter att 
köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) 
och Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Genom 
godkännande av köpeavtalet med oss samtycker du till 
att dina uppgifter sparas, för att kunna behandla din 
order, genomföra köpet och underlätta vid kommande 
köp.
I samband med att du gör din första beställning hos 
oss, alternativt om lång tid förflutit sedan du gjort en 
beställning, kan vi om så behövs, inhämta en kredit-
upplysning genom behörigt kreditupplysningsföretag. 
Vi genomför en identitetskontroll för att säkerställa att 
personnummer, namn och adress överensstämmer med 
uppgifterna du lämnat. Dina uppgifter används också 
till att skicka ut erbjudanden från Flisby, dessa kan du 
tacka nej till när du vill.
Som kund kan du när som helst ta del av de sparade 
uppgifterna, ändra dem eller be om radering, kontakta 
oss på mail@flisbyab.se
Vi kommer inte att sälja, distribuera eller leasa din 
personliga information till tredje part om vi inte har 
din tillåtelse eller enligt lag är skyldiga att göra det. 
Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du 
till användandet av insamlad information i ovan nämnd 
omfattning. 

RESERVATIONER
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel i vår katalog 
och avvikelser i färgåtergivning i vårt bildmaterial. 
Andra ev. feltryck rättas till på hemsidan så fort vi får 
kännedom om dem, och det är den informationen som 
gäller. Läggningsråden är endast generella. Endast en 
projektör på plats kan ge korrekta instruktioner anpas-
sade efter lokala förhållanden. Flisby tar inget ansvar 
för om kunden lägger plattorna upp och ner. 

ÖVRIG INFORMATION
Läs om stenarnas beskaffenhet innan köp på ”Bra  
att veta om”-sidorna i katalogen eller på vår hemsida.  
Vissa natur- och betongstenar kan fälla ut kalk eller  
järnoxid, vilket är en naturlig process och normalt.



FLISBY  
Syredavägen 14, 578 75 Flisby
0380-802 00, mail@flisbyab.se
Utställningen öppen dygnet runt.  
Här finns även vårt huvudkontor.

JÖNKÖPING 
Tuvullsvägen 7, Hedenstorp Södra, 554 75 Jönköping 
036-13 22 00, jonkoping@flisbyab.se
Utställning öppen enligt våra öppettider på hemsidan. 

HALMSTAD  
Kappgatan 31, 302 56 Halmstad
035-133 700, halmstad@flisbyab.se
Utställning öppen enligt våra öppettider på hemsidan. 

TÄBY  
GRANNGÅRDEN ARNINGE  
Hantverkarvägen 1, Täby
Showroom

ARLANDASTAD  
NYBYGGET 101,  
195 61 Arlandastad
Showroom

MALMÖ  
Topplocksgatan 13, Toftanäsområdet, 212 41 Malmö
040-59 02 90, malmo@flisbyab.se  
Utställningen öppen dygnet runt.

GÖTEBORG  
Tagenevägen 53, 425 37 Hisings Kärra
031-788 68 88, goteborg@flisbyab.se
Utställning öppen enligt våra öppettider på hemsidan.  
Stora delar av utställningen är inomhus.

Våra butiker –  
bara ett stenkast bort!

Öppettider hittar du på www.flisbyab.se

Gör ett besök i någon av våra butiker om du har möjlighet. Där möts du av 
kunnig personal som gör allt för att hjälpa dig. Du kan också besöka show-
rooms med stenprover eller titta runt i våra fina stenutställningar. Där finns 
många av våra produkter lagda i överskådliga visningsytor. Ofta hittar du 
lokala erbjudanden och kampanjer som bara gäller just där. Våra butiker  
är numera kontantfria. Ta chansen att göra en bra deal!

UTSTÄLLNING  
ÖPPEN DYGNET 

RUNT!

UTSTÄLLNING  
ÖPPEN DYGNET 

RUNT!




