STENMILJÖER
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VÄLKOMMEN TILL ARTSTONE –
en värld av sköna miljöer
Sten och skiffer har i alla tider varit ett bra och ändamålsenligt byggmaterial. Starkt, tåligt och framför allt
vackert vilket gör att de har en given plats i alla moderna hem. Sten och skiffer passar utmärkt för murar
och skorstenar, som grillplats eller fondvägg, eller varför
inte bakom bardisken? Vårt sortiment innefattar också
stenar som passar för utomhusmiljöer såsom fasader,
murar och väggar.
Vi på ArtStone, är stolta över att få möjligheten till att
inspirera er i valet av inredningsmiljöer. Vi har ansträngt
oss lite mer och har idag ett av nordens bredaste sortiment av väggsten.
Du kan sätta upp en mindre vägg på en dag. Med rätt
montering passar alla våra stenar lika bra i ute- som
innemiljöer.
Kolla vår hemsida för vackrare hem www.artstone.se
Sten är miljövänligt, hållbart, vackert och tidlöst. Det är
en också naturprodukt vilket innebär att färgskillnader
och rost kan förekomma – något som bara förstärker
känslan av det vackra i stenen.
Hos oss finner du ett av nordens bredaste sortiment av väggsten.
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SKIFFER
OLIKA TYPER AV SKIFFER FÖR OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN.

De flesta av skifferartiklarna i vårt sortiment är enkla att arbeta med och kräver ingen expertkunskap
– med rätt verktyg och rätt förarbete fixar även den oerfarne jobbet.
Skiffer är vanligt att använda som fondvägg, att klä en öppen spis, i en vinkällare eller i badrum.

SKIFFERPLATTOR
ROCKY MOUNTAIN RUST
60X60 ART-RM103R
ROCKY MOUNTAIN RUST
40X40 ART-RM102R
ROCKY MOUNTAIN RUST
30X30 ART-RM101R

ROCKY MOUNTAIN BLACK
60X60 ART-RM110B
ROCKY MOUNTAIN BLACK
40X40 ART-RM109B
ROCKY MOUNTAIN BLACK
30X30 ART-RM108B

KLASSISKA SKIFFER PÅ NÄT
DIAMOND ROCK-10
ART-SMP018C-10
Golv eller väggskiffer. Huggna kanter.
Skiftar mellan 8–12 mm i tjocklek.
10 st nät ger 1 m². Blyertsgrå
Tänkta i första hand för de lite mindre miljöerna.

ATT TÄNKA PÅ

DIAMOND ROCK-4
ART- WT01-S023-4

Skiffersten är naturmaterial som vid fukt kan ge utfällningar
av mineraler och järnoxider som finns lokalt i stenen (ger en
ton av rostfärg). Detta kommer och går vartefter att järnoxiden minskar och utfällningarna kryper oftast in för att till slut
försvinna helt.
Skiffer är underhållsfritt vid rätt montering och endast ex. ljummet såpvatten används vid rengöring. Skifferolja kan användas
för att förstärka och fördjupa stenens färg. Stenen är frosttålig
vid rätt montering och med rätt underlag. Resistent mot alger
och mossa. Lång livslängd.

Golv eller väggskiffer.
Huggna kanter. Skiftar mellan
8–15 mm i tjocklek.
4 st nät ger 1 m². Blyertsgrå.

DIAMOND ROCK-2
ART -WT01-S023-2

RENGÖRING

Golv eller väggskiffer.
Huggna kanter. Skiftar mellan 8–15
mm i tjocklek.
2 st nät ger 1 m². Blyertsgrå.

Skiffer kan tvättas av med vatten och såpa efter behov utvändigt.
Invändigt räcker det oftast med att dammsuga vid behov alternativt gå över väggen med en mjuk borste. Användning av starka
kemikalier rekommenderas ej.
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ARTSTONE TUNNA SKIFFERPANELER
SKIFFER I OLIKA FÄRGER OCH FORMER

Skiffer har blivit ett av det mest trendriktiga materialen för både inne och utemiljöer. Tänk dig en
fondvägg av sten! Den ger en rustik känsla samtidigt som naturens egna material skapar hemtrevnad
och mysfaktor. Vårt skiffer finns i ett flertal färger och former som smälter samman med andra naturmaterial som trä, glas, stål och färger du redan har i ditt hem. Det är lika lätt att arbeta med skiffer och
skiffer på nät som det är med kakel och mosaik. Det fungerar på samma sätt.

RUSTY MOUNTAIN ART-SF1120-1
En grå skifferplatta med massor av härliga rostfärger.
Rusty Mountain passar till det mesta, fondväggar, pelare, murstockar och vinkällare. Både till små och stora ytor. Finns även
som hörnsten för ytterhörn.
Storlek: 600x150 mm.
Tjocklek:10–20 mm.
BLACK MOUNTAIN ART-SF018
En svart/granitgrå skifferplatta. Lika snygg både som fondvägg
inne eller i uterummet. Finns även som hörnsten för ytterhörn.
Storlek: 600x150 mm.
Tjocklek:10–20 mm.

DESERT MOUNTAIN ART-SF014
Desert Mountain är ett stilrent väggskiffer i modulform.
Passar utmärkt för minimalistiska miljöer. Desert Mountain har
grå, gröna och brunröda toner. Finns även som hörnsten för
ytterhörn.
Storlek: 600x150 mm.
Tjocklek:10–20 mm.
BLACK GLOSSY MOUNTAIN ART-SF1308B
En svart kvartsitskiffer med underbar gnistrande effekt.
Passar utmärkt som beklädnad av en fondvägg, en öppen spis, i
en vinkällare eller i ett badrum. Finns även som hörnsten för
ytterhörn.
Storlek: 600x150 mm.
Tjocklek:10–20 mm.
CLOUDY MOUNTAIN ART-ST18007
En vitgrå kvartsskiffer med underbar underbar gnistrande effekt.
Passar utmärkt för beklädnad av en fondvägg, öppen spis, i vinkällare med mera.
Storlek: 600x150 mm.
Tjocklek:10–20 mm.
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ARTSTONE SKIFFERPANELER
VISSTE DU DETTA OM SKIFFER?

Skiffer är en så kallad metamorf bergart och består av finkornigt sediment. Metamorfa bergarter bildas när
de utsätts för höga tryck och temperaturer, till exempel genom att de trycks djupare ned i jordskorpan
genom årtusenden. Tryck- och temperaturförändringarna innebär att bergartens mineralsammansättning
ändras och bergarten genomgår metamorfos. Skiffer, gnejs och marmor är exempel på metamorfa bergarter.
Utbudet av färger och strukturer är många och har skiftande kvaliteter.
ArtStone Skifferpaneler produkter består av lerskiffer.

GREY CANYON ART-ST01-P013
Skiffern kommer i moduler och är granitgrå till färgen.Vissa inslag
av brunt. Finns även som hörnsten för ytterhörn.
Storlek: 600x150 mm.
Tjocklek: ca 15–40 mm.

GRAND CANYON RUST ART-ST06-S020
Den grå färgnyansen blandas upp av rostinslag som ger svar på
vad natursten är. Färgen går i tonen rostgrå. Finns även som
hörnsten för ytterhörn.
Storlek: 600x150 mm.
Tjocklek: ca 15–40 mm.

STRIPE GRAY ART-ST11-P018
Stripe Gray är grå, men har även ljusare inslag i sig som gör själ
för namnet natursten. Smala strängar sammansatta till en modul/
panel.Visst rostinslag kan förekomma.
Storlek: 600x150 mm.
Tjocklek: ca 10–15 mm.

SAREK BLACK ART-ST01-S019
Mörk, gråsvart sten som passar utmärkt för beklädnad av ex. en
fondvägg.Vissa inslag av grönaktiga toner. Finns även som hörnsten för ytterhörn.
Storlek: 600x150 mm.
Tjocklek: ca 15–40 mm.

HÖRNSTEN
För de flesta av våra tunna skifferpaneler och ordinarie skifferpaneler finns
passande hörnstenar.
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ARTSTONE GROVA SKIFFERPANELER
HAFJELL QS-HAFJELL
Mörkgrå skiffer med något rustikt utseende i klassisk stil.Visst
rostinslag kan förekomma. Finns även som hörnsten för ytterhörn.
Mått: 600x200 mm.
Tjocklek: ca 40 mm.

DOVRE QS-DOVRE
(Kvartsit / Glimmerskiffer) Grovhuggen skiffer med lite råare yta.
En grå sten med en ”glimrande” effekt i olika ljus. Finns även som
hörnsten för ytterhörn.
Mått: 600x200 mm.
Tjocklek: ca 40 mm.

VOSS QS-VOSS
En rustik sten i gul/bruna nyanser. Sammansatt av ”stora” och
små stenar som man kan finna på de flesta håll i naturen. Finns
även som hörnsten för ytterhörn.
Mått: 600x200 mm.
Tjocklek: ca 40 mm.

NOREFJELL QS-NOREJELL
(Kvartsit) Skiffer i en mellangrå ton med lite jämnare yta. Inslag
av ca 5 % rost som ger mer liv till stenen. Finns även som hörnsten för ytterhörn.
Mått: 600x200 mm.
Tjocklek: ca 40 mm.

HÖRNSTEN
För våra grova skifferpaneler finns passande hörnstenar.
Hörnsten för ytterhörn.

Finns även med ingjuten höjdsäkring. Rekommenderas vid uppsättning
överstigande 2,5 meters höjd.
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ARTSTONE SOM STEN
BRA LÖSNING FÖR STENBEKLÄDNAD UTE SOM INNE

ArtStone Som Sten tillverkas i formar efter naturliga stenar i olika kombinationer med en utpräglad
struktur. Där avgjuts dem med en unik teknik av en mix huvudsakligen bestående av cement, pimpsten och sand. Alla stensorter kan även levereras som hörnsten, för ytterhörn, vilket gör att man
erhåller ett naturligt massivt utseende, likt natursten.

FITTED STACK STONE GREY ART-FS4613
En grå sten som efterliknar skiffer. Strukturen är grov med vissa
inslag av gulbruna toner. Ligger i blandade längder om ca 20, 30 &
50 cm. Finns även som hörnsten för ytterhörn.
Höjd: ca 100 mm.
Tjocklek: ca 25–40 mm.

PRO-FIT RUSTIC STONE BLACK ART-RS5618
En helsvart sten som efterliknar skiffer. Rustik relief i strukturen.
Ligger i blandade längder om ca 20, 30 & 50 cm. Finns även som
hörnsten för ytterhörn.
Höjd: ca 100 mm.
Tjocklek: ca 25–40 mm.

PRO-FIT RUSTIC STONE WHITE ART-RS5619
En helvitsten som efterliknar skiffer. Rustik relief i strukturen.
Ligger i blandade längder om ca 20, 30 & 50 cm. Finns även som
hörnsten för ytterhörn.
Höjd: ca 100 mm.
Tjocklek: ca 25–40 mm.

USED BRICK OLD ART-UB1320
En sten som ser ut som gammeldags tegel i något oregel-bundna
former med mycket patina. Färger i härligt brända toner såsom
röd, orange, gul och svart. Finns även som hörnsten för ytterhörn.
Storlek: ca 190x60 mm.
Tjocklek: ca 10–15 mm.

HÖRNSTEN
Till våra Som Sten-paneler finns passande hörnstenar.
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FÖRBEREDELSER
Börja med att mäta upp arean på den tänkta ytan där
stenen skall monteras. Lägg sedan till 5–10 % av mängden för att täcka in spill som går åt beroende på förutsättningar och yta på plats.
Vid montering så skall ett bättre klinkerfix (motsvarande EN12004/EN 12002) användas av lämplig typ.
Avseende ArtStone Grova Skifferpaneler så måste fästmassan vara stark och klara ca 82 kg/m2. Vid
montering utomhus måste fästmassan vara frostsäker.
Åtgången av fästmassa kan variera beroende på stenmodell, se tillverkarens rekommendationer. Ytan skall
vara jämn, ren, torr och fettfri. Förbered underlaget
enligt fästmassetillverkarens rekommendationer.
För mer tips och information om hur du bäst designar
och monterar. Se vår hemsida.

MONTERING
Börja monteringen med att breda ut fästmassa på
väggen (ca 10 mm tandspackel). Arbeta inte med en
större yta än ½–1 m2 åt gången för att undvika att
fästmassan börjar skinna sig. För ArtStone Som Sten,
ArtStone Grova Skifferpaneler och ArtStone Skiffer läggs
en dryg centimeter av fästmassan på den första stenens
hela baksida. För ArtStone Skifferpaneler och ArtStone
Tunna Skifferpaneler (stavlimmade) skall det ”smörstrykas” på baksidan. Tryck och fixera stenen på plats
så att bruket trycks ut lite på alla sidor. Tillse att det
blir full täckning av fästmassan mellan stenmodulerna
och väggytan.
Montera nedifrån och arbeta uppåt. Det är viktigt
att skiftet ligger i våg. Används ytterhörn, börjar man
första skiftet med den som given sten, sedan de flata
stenarna. Undvik att få skarvarna över varandra i långa
raka obrutna linjer. Montera stenen i så kallat ”förband”
och så nära varandra som möjligt.
Man kan med hjälp av en tång nypa av mindre bitar
eller kapa stenen med hjälp av vinkelslip försedd med
kapskiva avsedd för sten. Testa helst före på någon
provbit. Använd alltid hörselkåpor, skyddsglasögon
och dammskyddsmask.
OBS!
Vid utvändig montering skall hela stenens baksida vara
fylld med bruk samt att stenens kanter skall fyllas med
en smal sträng bruk som bildar en ”osynlig” men tät fog
mellan stenarna.
Denna text skall ses som ett förslag på hur man kan montera ArtStone på vägg. Rådfråga gärna din hantverkare.
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Dekorera med vår granitsten i ditt nästa projekt. Stilrent, hållbart och snyggt.

ARTSTONE GRANIT

Granit är motståndskraftig mot både kemisk och mekanisk påverkan. Granit är uppbyggd av hårda
silikatmineral och även en polerad yta klarar slitaget i offentlig miljö lika bra som hemma hos er i ert hem.
Vi har valt klassisk granit, både med polerad/högblank, slipad/matt struktur.
ount Blackburn
Polerad
ART-MBP305
Mount mm.
Blackburn Matt ART-MBM305
Resultatet blir
ett mycket
vackert rum. Storlek 305x305x10
KLASSISKT VACKER NATURSTEN

Granit natursten är motståndskraftig mot både kemisk och mekanisk påverkan. Granit är uppbyggd av
hårda silikatmineral och även en polerad yta klarar slitaget i offentlig miljö lika bra som hemma.
Vi har valt klassisk granit, både med polerad/högblank och slipad/matt struktur.

Mount Blackburn Polerad ART-MBP305
1490:-/m2

Mount Blackburn Matt

ART-MBM305
1490:-/

Mount King Peak Polerad

Mount King Peak Matt

ART-MKPM305

1490:-/m2

ount King Peak Polerad

ART-MKPP305

1490:-/m2

Mount King Peak Matt

MOUNT BLACKBURN POLERAD ART-MBP305

ART-MKPM305

MOUNT BLACKBURN MATT ART-MBM305

1490:-/m2

ount King Peak Polerad

a

ART-MKPP305

ART-MKPP305

MOUNT KING PEAK POLERAD ART-MKPP305

Mount
King Peak
Storlek 305x305x10
mm. Polerad

1490:-/m2

Mount King Peak Matt

1490:-/m2

ART-MKPP305
990:-/m2

ART-MKPM305

MOUNT KING PEAK MATT ART-MKPM305

Mount King Peak Matt

1490:-/

ART-MKPM305
990:-/

RENGÖRING

Vår rekommendation är att man skurar golvet med såpa för att
990:-/m2
990:-/m2
täppa till porerna i stenen. Det gör att golvet
blir mättat och får
en något fet yta som även innebär att det blir mer fläcktåligt.
Starka rengöringsmedel skall inte användas då det även tvättar
bort impregneringen
man AB
uppnått.
Inreda
bad & interiör
• Torggatan 49 • 534 50 Vara • www.inredabadointerior.se • info@inredabadointer
Vid specifika, lokala fläckar kan man använda Aceton, T-röd eller
kemiskt ren bensin. Om fläcken hunnit tränga in i stenen så kan
man använda sig av pastametoden. Det innebär att man blandar
ett av ovanstående lösningsmedel med krita, bentonitlera eller
990:-/m2
990:-/m2
potatismjöl. Pastan läggs på fläcken som innan
ev. fuktats med
lösningsmedlet, låt pastan torka innan den borstas bort och ytan
tvättas med vatten. Mount Blackburn innehåller olivin som gör
bad stenen
& interiör
• Torggatan 49 • 534 50 Vara • www.inredabadointerior.se • info@inredabadointerior.se
känslig AB
för syra.
Använd inte sura rengöringsmedel då de kan orsaka missfärgningar.

990:-/m2

990:-/
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BIANCO CARRARA

WOODLIGHT GRAVIN

NERO MARQUINA

BIANCO CARRARA
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NORWAY BLUE

ARTSTONE MARMOR
ELEGANT OCH VACKERT MED MARMOR

Det finns en mängd olika anledningar att välja marmor i ditt hem. Marmor ger ett elegant intryck
med sina vackra naturliga färgskiftningar. Ett klassiskt material som med vår nya produktionsteknik
blir ett modernt mönster i såväl ert hem som i en offentlig miljö.
Användningsområdet är stort, så låt er inspireras och med er kreativitet skapa ett rum i harmoni.

Bianco Carrara 300

Bianco Carrara 600

Bianco Carrara 48 Square

BIANCO CARRARA

Läcker klassisk marmor i vitt med svarta inslag.
Finns i 6 olika modeller.
Tjocklek: 10 mm

Bianco Carrara 48 Hexagon

Bianco Carrara 48 Octagon

Bianco Carrara 98 Hexagon

Nero Marquina 300

Nero Marquina 600

Nero Marquina 48 Square

Nero Marquina 48 Octagon

Nero Marquina 48 Hexagon

Nero Marquina 98 Hexagon

NERO MARQUINA

Läcker klassisk marmor i svart med vita inslag.
Finns i 6 olika modeller.
Tjocklek: 10 mm

Woodlight Gravin 300

Woodlight Gravin 600

Woodlight Gravin 48 Square

WOODLIGHT GRAVIN

Läcker marmor i ljus/beiga toner.
Finns i 6 olika modeller.
Tjocklek: 10 mm

Woodlight Gravin 48 Octagon

Woodlight Gravin 48 Hexagon

Woodlight Gravin 98 Hexagon
Norway Blue 300

Norway Blue 600

Norway Blue 48 Square

Norway Blue 48 Octagon

Norway Blue 48 Hexagon

Norway Blue 98 Hexagon

NORWAY BLUE

Läcker marmor i blågrå toner.
Finns i 6 olika modeller
Tjocklek: 10 mm
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STEN ÄR INNE

Natursten är både vackert, hållbart, tidlöst och lättskött. För ett
vackrare hem borde det alltid finnas en plats för vårt skiffer.
Det kan ex. vara en fondvägg i rummet av vår vackra huggna skiffer
eller ett marmorgolv i badrummet.
Det är bara fantasin som sätter begränsningar ...
Hos oss finner du ett av nordens bredaste sortiment av väggsten.

ARTSTONE, en del av

Inreda Bad & Interiör
Torggatan 49 534 50 Vara
Tel: 0512-500 60
www.inredabadointerior.se
info@inredabadointerior.se

