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SMÅ RUM  STOR VIRKNING

Vi håber, dette nye katalog vil give
dig inspiration til at skabe det dejlige
havemiljø, du og din familie drømmer
om. I kataloget har vi komponeret
billeder og ord sammen i serier, som
forhåbentlig kildrer din fantasi og
udfordrer din kreativitet. Din havedrøm begynder lige her.
Kataloget viser uanede muligheder. Men der er ﬂere. Hvis
du har lyst til at se endnu mere, inviterer vores hjemmeside dig
på virtuel havevandring – www.lithos.dk. Her ligger de mange
billeder, som vi ikke ﬁk plads til i kataloget. Rigtig god tur!
Stenene indretter sig efter dine ønsker
Igen i de forgangne år har vi rejst langt for at være helt tæt på,
når vore leverandører skulle virkeliggøre endnu en idé fra os. Natursten er et hårdt, men samtidig føjeligt materiale. Mulighederne
er uendelige, og begrænsningerne få. Derfor kan vi præsentere
et omfattende sortiment – og vi kan levere den helt rigtige løsning i specialmål til helt specielle sammenhænge. For eksempel:
[ Pre-fabrikeret cirkel på 175 m2 til Jesperhus Blomsterpark.
Hver sten var tilpasset og forarbejdet, så entreprenøren
kunne lægge cirklen uden nogen form for tilskæringer.
[ Kanter til swimmingpools
[ Halve og kvarte cirkler

[

Massive trappetrin
Murstensformat til kant- eller bedafgrænsning
Stenene indretter sig efter dig og dit specielle projekt.
[

Ny hjemmeside og webshop
Kataloget, du holder i hånden, er nyt. Vores hjemmeside har også
fået et omhyggeligt eftersyn. På hjemmesiden ﬁnder du vores helt
nye webshop, hvor du har mulighed for at studere, lave et tilbud
og købe Danmarks smukkeste natursten, lige når det passer dig.
Har du en idé, eller er der et område i din have, som ikke er
dækket ind af det som ﬁndes i shoppen, er du velkommen til at
kontakte os. Vi vil med glæde give dig råd og vejledning.
Gratis rådgivning til dig om din drømmehave
Billederne i kataloget her er optaget i haveanlæg – hjemme hos
vore kunder. Det er en glæde for os at komme på besøg hos de
mennesker, vi allerede har rådgivet om deres anlægsprojekter.
En stor glæde og en rig inspirationskilde for os at øse af, når du
henvender dig om din drømmehave.
Den gode service og den omhyggelige, professionelle rådgivning er to af de væsentligste årsager til den succes, vi har med
LITHOS natursten. Den tredje årsag er, at vi har Danmarks eller
måske Nordens stærkeste sortiment af smukke belægningssten
i topkvalitet.
Hasse Vilstrup – din stenpusher

SANDSTEN

„Det svære ved havedyrkning er ikke
at få planterne til at vokse og trives.
Det svære er at designe haven,
så det bliver til det rum af skønhed,
man som haveejer fantaserer om.“
Mary Keen

SAHARA SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER
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SANDSTEN

Frostsikre skønheder
FRA INDIEN TIL DE DANSKE HAVER...
I sommeren 2007 begyndte vi som de første i Danmark at
importere sandsten fra Indien til de danske haveanlæg. Kritikere mente, at stenene umuligt kunne være frostsikre. Derfor
bad vi Teknologisk Institut teste stenene på naturens vilkår –
kaskader af vand, høj sommervarme, vinterlig kulde og tæpper
af is. Stenene vandt kampen og bestod testen. I de efterfølgende vintre bestod de igen. Sikke et vejr. Og sikke nogle
naturligt modstandsdygtige natursten.

Konstant høj og gennemtestet kvalitet
De barske tests og den fortløbende kontrol hos Teknologisk
Institut er vigtige for os, fordi det er nemt nok at købe et enkelt
parti frostsikre skønheder hjem fra Indien. Udfordringen består
i at sikre den samme, høje kvalitet helt ud i krogene af hver eneste af de tre-ﬁre fuldt lastede containere, vi får hjem hver uge.
Vi benytter os af nogle få, førsteklasses leverandører derude, og
vi har et nært og respektfuldt samarbejde med dem – blandt
andet fordi vi besøger produktionsstederne ﬂere gange om året,
og fordi vi engagerer os forpligtende i arbejdsforholdene i produktionen og lokalsamfundene omkring dem.
SAHARA SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER
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Lad din sans for skønhed bestemme
På årlige fotosessions hos kunder over hele landet konstaterer
vi igen og igen, at LITHOS natursten bidrager markant til de
nyanlagte haveanlæg, terrasser, indkørsler og indgangspartier.
Sandsten, blomster, træer, buske, terræn og arkitektur føjes sammen til klassiske eller nye og overraskende helheder. Et lille
udvalg af de mange muligheder optræder her i kataloget. Der
er endnu ﬂere inspirerende fotos på vores hjemmeside.
Måske er du allerede overbevist om, at natursten er den
rigtige belægning til dit havemiljø. Muligvis er du endnu en
smule i tvivl, om sandsten kan klare strabadserne i det nordlige
klima. Du kan trygt lade din skønhedssans træﬀe beslutningen.
Teknologisk Institut siger god for kvaliteten, vejrbestandigheden, slidstyrken og levetiden. De indiske skønheder i natursten
er som skabt til den danske vinter.
Sandstenenes varme vinder over den kolde beton
I Danmark oplever vi stadig en lille skepsis, når det gælder
brugen af sandsten til haveanlæg. Konsekvensen er, at der fortsat lægges en vældig masse beton- og granitbelægning i de danä
ske haver.

SANDSTEN

ä

I landene omkring os er isen brudt omkring sandstenene. Varmen og forskelligheden og det individuelle udtryk har vundet.
Sandsten er et af de mest udbredte materialer til belægning i
de lande, som vi i Danmark ynder at sammenligne os med.
De hårde facts under den bløde overflade
For utrænede øjne kan det være svært at se, om natursten holder,
hvad de umiddelbart lover. Vores sandsten er den bedste kvalitet
på markedet. Stenens vægtfylde og graden af porøsitet er de
vigtigste parametre. En blød og porøs sten vil have tendens til
at frostsprænge. En hård og kompakt og derfor tungere sten har,
hvad der skal til, når frosten sætter ind.

DE LYSE STEN OG MØRKT TRÆ I SMUK KOMBINATION
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Vores garanti, dit havemiljø, vores renomé
Vores samarbejdspartnere i Indien er eksperter i sandsten, simpelthen. Det er deres fortjenste, at vi her i Danmark kan garantere dig den bedste kvalitet på markedet. Stenene kontrolleres
metodisk, før de bearbejdes i de dimensioner, vi har bestilt. Stenene kontrolleres igen, før de pakkes i containere og udskibes.
Og stenene inspiceres af os selv og tjekkes af Teknologisk Institut.
Derfor garanterer vi, at vi leverer de hårdeste og mest kompakte og dermed frostsikre kvaliteter til netop din drømmehave.
Skulle der alligevel opstå problemer er vi klar til at hjælpe. Vi er
lige så interesserede som dig i at få problemerne løst. Det gælder
dit havemiljø – og det gælder vores renommé.

SAHARA SANDSTONE I ARKITEKTMØNSTRET 40×60 OG 60×100 CM

SAHARA SANDSTONE
FANTASTISK PRIS I LITHOS LIGHT
 LÆS MERE SIDE 48

Sahara Sandstone
FASCINERENDE HISTORIER I BLIDE FARVER...
Det mageløse farvespil i Sahara Sandstone funkler i nuancer fra
helt lys creme over mintgul til sarte brune nuancer. Men. Beskrivelsen er slet ikke dækkende for det samlede, fascinerende farvespil med de raﬃnerede overgange. Du kan ikke lade være med
at blive forelsket. Igen og igen. Sahara Sandstone er en ny
oplevelse, hver gang du ser den.
Gå på opdagelse i det milde og blide univers af Sahara
Sandstone – sæt dig og se lys og skygger lege med de sarteste
farvenuancer. En sky glider for solen, og Sahara Sandstone skifter
udtryk. Vinden puster skyen væk, og stenen skifter udtryk igen.
Et menneskeskabt materiale kunne aldrig fortælle så mange
fascinerende historier. Sahara Sandstone kan.

Inviter harmoni og varme ind i din have
Sahara Sandstone taler et lyst og luftigt farvesprog. Du inviterer
en grundtone af harmoni og enkelhed ind i dit havemiljø, og
mulighederne for at designe et unikt terrasse- og haveanlæg er
nærmest uendelige. Om sommeren i haven vil du og din familie
opleve Sahara Sandstone som sval og forfriskende. Om vinteren
har I udsyn til en varm og livsbekræftende kontrast til alt det
kolde og barske.

En palet af muligheder
Det er helt fortjent, at den smukke Sahara Sandstone stadig oftere
vælges i stedet for kolde og skarpe løsninger i beton og granit.
Netop farverne i Sahara Sandstone opfordrer til at skabe anderledes
løsninger, og farvespillet i kombination med de mange forskellige
dimensioner giver dig uendeligt mange muligheder. Du kan vælge
over hele paletten af produkter: Chaussesten, kant- og mursten,
trapper, kanter til swimmingpools, paller med ensartede eller blandede størrelser fra de helt små til de meget store dimensioner.
En cirkel som centrum...
Sahara Sandstone vil helt sikkert inspirere til at skabe noget unikt
i din have. Men du behøver faktisk ikke opﬁnde cirklen igen. Det
har vi gjort for dig. Sahara Sandstone i en pakke, som er klar til at
blive lagt ud i en cirkel på cirka ﬁre meter i diameter – cirka 12,5
m2. En dejlig solkrog med plads til et bord og op til seks stole. Familiens samlingspunkt og centrum hele den lange, lune sommer.
Projektet er økonomisk overkommeligt, og med farmands
håndværksmæssige håndelag klares det hele nemt på en weekend. Den store løsning på ﬂere hundrede m2 med indkørsel,
gangstier og to eller tre velplacerede terrasser er naturligvis også
en mulighed... men ikke over en enkelt weekend.
SAHARA SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER
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SAHARA SANDSTONE

„Where flowers bloom,
so does hope!“
Ladybird Johnson

SAHARA SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER
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SAHARA SANDSTONE

SAHARA SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER

SAHARA SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER
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SAHARA SANDSTONE

„Hvis du kan drømme det
– gør det!“
Walt Disney

SAHARA SANDSTONE CHAUSSESTEN
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SAHARA SANDSTONE

ØVERST: MATCHENDE POOLKANTER OG BELÆGNING

NEDERST: SAHARA SANDSTONE CHAUSSESTEN
SAHARA SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER
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DARK SANDSTONE

„Hvis du ønsker dig regnbuen,
må du finde dig i regnen.“
Dolly Parton

DARK SANDSTONE I ARKITEKTMØNSTRET 40×60 OG 60×100 CM
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DARK SANDSTONE

Dark Sandstone
MAGTFULDE MØRKE NUANCER PÅ SPIL...
Dark Sandstone har sort på paletten, og også strejf af antrazit,
koksgrå og dybbrun. Samt en rigdom af overraskende nuancer
derimellem. Et magtfuldt og samtidig nærmest organisk udtryk.
Man kan næsten tro, at Dark Sandstone har et hjerteslag, en puls,
en sjæl. Det er et farvespil, der forfører.

Sandstenens Rolls Royce
I Indien regnes Dark Sandstone som mere sjælden og eksklusiv
end de andre typer sandsten. Den ædleste blandt de ædle. Sandstenenes Rolls Royce. Måske den dejligste. I hvert fald den
dyreste.

DARK SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER
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FANTASTISK PRIS I LITHOS LIGHT
 LÆS MERE SIDE 48

Det er sådan fordi:
[ Dark Sandstone ﬁndes i forholdsvis små mængder
– derfor er produktionen begrænset.
[ Stenen hentes op fra dybe brud, som ofte er fyldt
med vand.
[ Bruddet skal tømmes for vand, før stenen kan brydes og
hentes op.
[ Derefter skæres de smukke sten fri i store kvadrer, som
efterfølgende bearbejdes til netop de mål, som efterspørges.

Håndsorteret kvalitet
Vi mener, at sort bør være dominerende i vores Dark Sandstone.
Ikke dybsort som Monsoon Black skifer, men sort i et ganske
bestemt – og ganske fantastisk – samspil med antrazit, koksgrå
og dybbrun. Fordi vi stiller dette krav, er det nødvendigt at sortere
hårdt og kritisk i de store kvadrer, som hentes op fra bruddene. Først
den rigtige, vejrbestandige kvalitet. Så det korrekte, stilige farvespil.
Det bedste til os og vore kunder... og en lidt højere pris i alle led.
Din personlige, eksklusive løsning
Med Dark Sandstone får du en smuk og eksklusiv løsning til
netop din have. En nydelse for øje og sind i mange år frem. Tiden
står stille, mens du går eller sidder i haven og oplever, hvilke
vidundere, naturen kan frembringe.

DARK SANDSTONE
DARK SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER

„Det gør ikke noget at være født i andegården, når man har ligget i et svaneæg.“
H.C. Andersen

24 | 25

DARK SANDSTONE

ØVERST: INDISK PALLE ANVENDT SOM BORD
DARK SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER
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NEDERST: GANGSTI AF RESTER FRA BELÆGNINGEN

DARK SANDSTONE
DARK SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER

„If we could see the miracle
of a single flower clearly,
our whole life would change.“
Buddha
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RED SANDSTONE

„Intet er dog fuldkomment her i verden
– selv en solsikke kaster skygge!“
Storm P.

RED SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER
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RED SANDSTONE

Red Sandstone

SYDLANDSK TEMPERAMENT I DIN HAVE
Navnet Red Sandstone røber kun en lille del af alt det, denne
sten fortæller med sine farver og farvenuancer – fra sart sandfarvet over gylden og rødbrun til varm rød. Red Sandstone bærer
et ægte, sydlandsk temperament ind i dit havemiljø.
En hilsen fra dine ferier
Red Sandstone leder uvilkårligt tankerne til solen og varmen i
landene omkring Middelhavet. Minder fra ferierne dukker op, og
du husker skønne dage og lune aftener i fremmedartede omgivelser med den nærmeste familie eller gode venner omkring dig.
Var det følelsen af frihed? Var det maden? Vinen? Det tætte
samvær? De glade smil? Sandstenenes varme farvenuancer
under dine bare tæer og så langt øjet rakte? Invitér vores Red
Sandstone hjem i din have på permanent ophold og se, hvad der
sker i din hverdag.

RUSTIKKE TRAPPETRIN I MÅLENE 100×35×15 CM
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Perfekt farvematch
Red Sandstone lægger en lun, harmonisk glød af farvenuancer
under det grønne og levende i din have. Du vil elske den ro, du
oplever. Og du vil juble over de arkitektoniske muligheder, du
får at arbejde med. En fast scene i naturfarver til dine skiftende

FANTASTISK PRIS I LITHOS LIGHT
 LÆS MERE SIDE 48

koreograﬁer af blomster, krukker og de små raﬃnementer, du
køber med hjem fra torvet eller second-hand shoppen.
Din egen stressfrie oase
Skab små rum i din have med Red Sandstone omkranset af træernes
og buskenes grønne løv, blomsternes farveorgie, biernes summen
og den lille melodi, du hører dig selv nynne. Sjælen har brug for sit
helt eget sted, hvor den kan ﬁnde sig selv – og du kan ﬁnde den.
Somme tider er de små oplevelser de største. Duften af en
blomst, du husker fra din barndom og nu har plantet igen i din lille
wellness-ø i din egen have. Wellness betyder... at have det godt.
Red Sandstone betyder... begyndelsen til noget smukt i din have.

RED SANDSTONE

„At leve er ikke nok.
Solskin, frihed og
en lille blomst må man ha’.“
H.C. Andersen

CIRKELTERRASSE  DIAMETER 4 METER
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RED SANDSTONE

ØVERST: GANGSTI I MIKSEDE STØRRELSER

NEDERST: FARVESPILLET I RED SANDSTONE
RED SANDSTONE MURSTEN  STR. 20×2040×10 CM

36 | 37

GREY SANDSTONE

„Kunst er menneske plus natur.“
Vincent Van Gogh

CIRKEL PÅ 175 M2  JESPERHUS BLOMSTERPARK
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GREY SANDSTONE
FANTASTISK PRIS I LITHOS LIGHT
 LÆS MERE SIDE 48

Grey Sandstone
HARMONI UNDER SELV DET VILDESTE HAVEDESIGN
Grå belægningssten er en klassiker i de danske haver. Den grå belægningssten er støbt i beton og den bliver liggende, hvor du lægger
den. Det gør vores Grey Sandstone også. Men den kommer ikke fra
en fabrik. Den har rejst til din have fra stenbrud i det varme Indien.
Den er det modsatte af en betonørken. Den er ikke bare grå. Den er
tusind skiftende forandringer imellem alle tænkelige, grålige nuancer. Hvis beton er en maske, er vores Grey Sandstone et ansigt.
Hvis beton er et enkelt slag på en tromme, er vores Grey
Sandstone en fed akkord. En akkord i perfekt harmoni med sig
selv og i udfordrende samspil med sine omgivelser.
En sten med en hemmelighed
Somme tider tager Grey Sandstone en smuk lille hemmelighed
med sig fra stenbruddene i Indien. Bittesmå depoter af jernmalm. De kan ikke ses. De kan ikke måles. De er ikke en fejl.
Måske beholder stenen sin hemmelighed dybt i sig. Hele
dit liv. Enkelte sten kan ikke tie stille. Det ytrer sig som små, rustfarvede udtræk og ses typisk på sten, som er lagt på sur jordbund. Farvekontrasten imellem den grå sten og det røde jern er
umådeligt charmerende. Vi kan ikke love, at alle Grey Sandstone
giver deres lille hemmelighed fra sig. Vi kan heller ikke garantere
det modsatte. Hver sten bestemmer selv.
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Et lille tip om natursten og beton
Vi hedder LITHOS natursten. Med tryk på natur og kærlighed
til sten. Beton er ikke sten. Men vi er ikke betonstormere. For
eksempel kan du smukt og økonomisk kombinere en løsning
med Grey Sandstone på terrasser og stier i haven med betonﬂiser i indkørslen. Du får farveharmoni, ro i budgettet... og en
ﬂot og harmonisk komposition med væsensforskellige materialer i samspil.
Stil og frihed
Gråt er altid pænt. Men vores Grey Sandstone er decideret smuk.
En minimalistisk farvekomponent, som spreder en sval og rolig
atmosfære i haven. Med Grey Sandstone som bagtæppe kan du
designe din have frit i farver med blomster, planter, møbler, markiser, udekøkkener og alt det andet, du og din familie sætter pris
på at omgive Jer med, når I er udendørs.
Netop kombinationen af den stilfulde Grey Sandstone og
farverne, som blomster, græs og buske bidrager med, giver
din have et kreativt og personligt udtryk, som passer perfekt
til dig og din familie. Du kan også vælge at føre den stilige
linje stramt igennem, uden at det bliver det mindste kedeligt.
Grey Sandstone kan sagtens stå alene. Smukt, gennemført
og stilfuldt.

GREY SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER

GREY SANDSTONE

GREY SANDSTONE PÅ EN REGNVEJRSDAG

MURSTEN, TRAPPER OG BELÆGNING I HARMONI
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GREY SANDSTONE
GREY SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER

„Den omtanke, som vises idag,
kan bære frugt i morgen.“
Indira Gandhi
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GREY SANDSTONE

ØVERST: TRAPPE OG RAMPE
GREY SANDSTONE CIRKEL SAMT MIKSEDE STØRRELSER
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NEDERST: TRAPPE OG HØJBEDE AF MURSTEN

LITHOS LIGHT
GREY SANDSTONE I MIKSEDE STØRRELSER

LITHOS light er topkvalitet. Stol trygt på det. Sten for sten.
Forskellen er ens. Næsten:
[ Den i forvejen lave pris er faldet væsentligt.
[ Stenen er som standard 2,5 cm i stedet for vores normale
3,0 cm.

Let og økonomisk
48 | 49

LITHOS LIGHT  BILLIGERE
OG STADIG DANMARKS BEDSTE KVALITET
Danskerne er individualister. Vi vil have valgmuligheder, for vi
bestemmer og betaler selv. Igennem de seneste år har ﬂere
kunder efterlyst større valgfrihed. Det har vi selvfølgelig lyttet
til. Vi tog udfordringen med til vore samarbejdspartnere i
Indien, og selvfølgelig rejste vi hjem igen med en løsning.
LITHOS light. Prisen er lidt lettere at bære, kvaliteten er den
samme ansvarsbevidste.

Hvad betyder en halv centimeter?
Forskellen fra 3,0 cm til 2,5 cm er reelt ubetydelig. En sandsten
på 2,5 cm har rigelig styrke til daglig brug i din have og på gangarealerne. Hvorfor så betale mere?
Dog bør du ikke lægge LITHOS light i indkørslen. Du bør
heller ikke lægge LITHOS light, hvor du kører med din havetraktor
størrelse XXXL. Men du kan trygt vælge den lidt tyndere sten til
alle terrasser og stier, hvor du, din familie og almindelige havemaskiner skal færdes.
Styrken er bedre end ok, prisen er bedre end bare light, men
valgmulighederne er ikke helt de samme som i det store sortiment. Men husk, at du altid kan kombinere LITHOS light med de
øvrige produkter i LITHOS-sortimentet. Du har stadig frit valg på
alle paller med det store program af trappetrin, kantsten, mursten, cirkler og mønstre.

LÆS MEGET MERE OM DE FIRE FARVER
SANDSTEN PÅ SIDERNE 447

DESIGNERENS BUD

Et væld af muligheder...

CHELSEA FLOWER SHOW
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AF DESIGNER SØREN VESTER
WWW.SØRENVESTER.COM
Der er ikke noget bedre for en designer end at ﬁnde et godt
materiale. Det er en gave.
Det er selvfølgelig altid et spørgsmål om, hvor og hvad
materialet skal bruges til, men for mig er sandsten en gave til
havefolk og for folk med hang til naturlige materialer. Det er jo
ikke et nyt materiale med sine mange millioner år på bagen,
men det er nyt for mig.
Når det nu er så gammelt, så holder det nok også min tid
ud, og de næste generationer. Det kan vi lide – det er sund
fornuft for en bonderøv, at jo ældre stenen bliver, jo mere
patina får den. Dvs. at den bare bliver pænere og pænere jo
mere den slides og investeringen kan derfor fordeles på
mange, mange år.
Hvorfor er det så, at jeg synes sandsten bliver interessant?
Først og fremmest har vi et materiale der kan bruges både ude
og inde, hvilket giver mulighed for at lade belægningen starte
inde i huset og fortsætte ud i haven, og derved visuelt lette overgangen mellem ude og inde. En løsning, der kan være med til
at give en langt mere spændende arkitektur.

DESIGNER SØREN VESTER  KENDT FRA TV
Det vil opleves som om, at rummet i haven hører med til rummet
indenfor. Det vil vi forhåbentligt se mere af i fremtiden – ude og
inde smelter mere sammen. Vi vil ﬂytte ﬂere funktioner ud – vi
har køkkenet ude, men der vil også komme fjernsynsstuer og
badeværelser.
Giv fladerne karakter
Vi har at gøre med et ærligt materiale, som byder på et væld af
anvendelsesmuligheder. Man kan lave kanter, bygge kummer
og møbler, skabe niveauforskelle i samme materiale og dermed

ä

DESIGNERENS BUD

CHELSEA FLOWER SHOW

ä

fastholde den samme farveholdning og skabe ro og harmoni i
haven. Fladerne bliver underspillet men oser af kvalitet, så det
er planterne eller det, der er på ﬂaderne, der får opmærksomheden. Lad nu være med at blande materialerne – har man
sandsten bruger man sandsten og har man granit bruger man
granit... det er det samme, som når man indretter indenfor. Her
mikser man heller ikke træsorter på kryds og tværs, da det
hurtigt virker rodet.
Designere og arkitekter snakker altid om stoﬂigheder, hvilket er hvor der er variation og ujævnheder i ﬂaderne så overﬂaden får karakter. En overﬂade man kan mærke og som kaster
små skygger af sig. Ikke noget voldsomt, men nok til at det ikke
virker dødt og kedeligt – og det er nøjagtig den overﬂade man
får, når en sandsten er brudt.
„Der skal være en drillepind“
Fordelen ved sandsten er også variationen i farvenuancerne. Hvis
man kun vælger ensfarvede sten bliver ﬂaden monoton og
kedelig, men vælger man sten i samme farveskala, tone i tone,
så får man den variation i sammensætningen, at der bliver liv i
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ﬂaderne. Det er forskellene der skaber den naturlighed, som er
så vigtig for, at det ikke skal synes kunstigt. Der skal være noget
øjet kan dvæle ved.
En kunstmaler fortalte mig engang „at der skal være en
drillepind i ethvert maleri“ ellers bliver det kedeligt. I en sandsten kan man være så heldig, at drillepinden er et ﬂere millioner
år gammelt fossil.
Ved at have variation i farverne, kan man også slække lidt
på rengøringen og i en have skal man vælge sine kampe. Jeg
synes, man har set rigeligt af fuldstændig ensfarvede granitpladser, hvor hvert et tabt cigaretskod eller brunt blad, skriger
på at blive samlet op. Alt ses på en ensfarvet baggrund, men
hvis der derimod er lidt variation i farverne ses skidtet ikke nær
så tydeligt, så er det mere op til ens samvittighed, hvornår der
skal fejes.
Jeg glæder mig til at se, hvad kreative hoveder ﬁnder på at
bruge dette materiale til, for potentialet er stort og mulighederne mange. Brug det med omtanke.
Held og lykke med dit projekt.

ETIK OG ANSVAR

Om sten og etik

VI HAR ARRANGERET OPLÆRING I BRUG
AF SIKKERHEDSUDSTYR I SAMARBEJDE
MED 3M’S AFDELING I INDIEN
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STENBRUD OG MENNESKEFORSTÅELSE
Sten er hårde. Etik er det modsatte. Men det hårde og det bløde
er kompatible formater. Fra den første gang, vi rejste til Indien
for at møde vore kommende samarbejdspartnere, havde vi
etikken med i kuﬀerten.
Vi kom for at handle sten. På den bløde måde. Og den hårde.
Vi accepterer ikke kritikløst lokale arbejdsforhold og lokal praksis
i Indien. Vi forlanger af vore leverandører, at de tager ansvar både
i stenbruddene, på pladserne hvor stenene forarbejdes og alle
andre steder på naturstenens lange vej til Danmark.
Helt siden starten i 2007 har vi over for vore samarbejdspartnere forlangt, at sten skal håndteres korrekt, og at mennesker skal behandles ordentligt. Ansvarsbevidst virksomhedsdrift.
Vi har ingen mulighed for at omformattere samfundssystemet
i Indien. Til gengæld har vi kunnet sikre, at løn og arbejdsmiljø i
de produktionsenheder, vi handler med, er væsentligt bedre end
de var, da vi kom. Vi samarbejder med 3M, om stadige forbedringer. De helt basale nødvendigheder så som støvmasker og andet
sikkerhedsudstyr er for længst på plads. I samarbejde med 3M sikrer vi, at medarbejderne også ved, hvordan udstyret skal bruges.
Lønniveauet er lavt i Indien. Vi ville gerne betale den brøkdel
af ingenting, som kunne gøre en yderligere forskel. Vanskeligheden

er, at LITHOS natursten ikke er den eneste og langtfra den største
kunde. Fordelen er samtidig, at vi ikke handler i discount-markedet. Vi samarbejder med de bedste. Et lillebitte, kvalitetsorienteret
hjørne af det kæmpestore og hårde marked for natursten. Vi køber
ind i en niche. Og netop i nichen er der plads til at stille krav.
Fra snak til certificeringer...
LITHOS natursten går helhjertet ind for etisk og miljømæssig ansvarlig virksomhedsdrift. En konstruktiv dialog har været med til
at sætte etisk virksomhedsdrift højt på dagsordenen hos vore
samarbejdspartnere i Indien. I begyndelsen var det os, der tog
initiativerne og foreslog forbedringer. Det er glædeligt at se, hvad
små forandringer kunne betyde for menneskeliv. Støvmasker, sikkerhedsliner, førstehjælpsstationer, hviletidsbestemmelser og
rent vand at drikke. En anstændig løn. Stadig på lokale og indiske
vilkår, men med væsentlig tryghed indbygget i daglønnen,
arbejdsmiljøet, lokalsamfundene og internt i virksomhederne.
Efter nogen tid tog vore samarbejdspartnere initiativ til at
opnå certiﬁceringeerne ISO 14001 på miljøområdet og SA 8000,
som er basereret på FN’s menneskerettighedsdeklaration for
f.eks. børnearbejde, tvangsarbejde, sundhed, sikkerhed, arbejdstid og arbejdsforhold samt ﬂere andre relevante forhold.

INDKØRSEL

Det første indtryk...

GANGAREAL OG CARPORT I HARMONI
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DE RIGTIGT VALGTE NATURSTEN
KAN SAGTENS TÅLE TRYKKET I EN INDKØRSEL
Det første indtryk er vigtigt, også når det gælder indgangspartiet
og indkørslen ved dit hjem. En ﬂot indkørsel kan designes og
anlægges på et utal af måder, men vær opmærksom på, at
belægningsstenene skal kunne tåle trykket af bilens vægt.
Derfor kan du ikke i alle tilfælde vælge samme type belægningssten til indkørslen og for eksempel terrassen.
Overordnet har sandsten i den rigtige kvalitet en brudstyrke,
som er to-tre gange højere end brudstyrken for betonsten. Det
vil sige, at en tre cm tyk sandsten har samme brudstyrke som
en seks-syv cm betonsten. Dokumentationen står i de testresultater, vi har fået udarbejdet hos Teknologisk Institut.
Mange valgmuligheder
Vælger du sandsten til din indkørsel, får du valgmuligheder, som
hver især eller kombineret sikrer en smuk og holdbar løsning
mange, mange år frem i tiden.
Den bedste løsning er sandsten udskåret som chaussesten
eller brosten i ni-elleve cm tykkelse. Vær opmærksom på, at det
er blevet almindeligt at sælge disse sten i tykkelser helt ned til fem
cm. Det kan absolut ikke anbefales til indkørsler. Vi tilråder, at du
får en brolægger til at lægge dem i nogle af de fornemme mønstre,
som brolæggerne har de nødvendige håndværksmæssige forudsætninger for. Håndværk er nu en gang håndværk.
Evt. få støbt en grundopbygning af beton under sandstenene i indkørslen, således at det reelt er betonlaget, der bærer
bilens vægt. Hvis det er udført korrekt, så er det en rigtig god og
langtidsholdbar løsning for naturstenene i f.eks. de miksede størrelser eller arkitektmønstret.

SKIFER

„Fantasi er vigtigere end viden.“
MONSOON BLACK SKIFER I 60×100 CM
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Albert Einstein

SKIFER

CIRKEL KANTET MED GRANIT  Ø 4 METER

Monsoon Black skifer

SKIFTER FARVE HVIS DEN FÅR LOV,
MEN KAN TÆMMES HVIS DU VIL...
Når vores Monsoon Black skifer hentes op fra stenbruddet i
Indien, præsenterer den sig med et lidt køligt og reserveret,
mørkgråt udtryk. Den lever perfekt op til udtrykket, at gråt altid
er pænt. Men den er mere end pæn. Den er gudesmuk.
Skifer er en hård og modstandsdygtig sten, men hvis du vil
give din Monsoon Black skifer ekstra styrke til at modstå
begroning, og samtidig ønsker at se den skifte farve til dybsort,
anbefaler vi en dybdeimprægnering.
Det er en smagssag, om du foretrækker den oprindelige,
gråskæggede karakter eller det natsorte udtryk, som fremkommer efter imprægneringen.
Behandlingen beskytter imod pletter, algebegroning og
anden fugtpåvirkning. Dybdeimprægneringen er en økonomisk
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overkommelig forholdsregel, hvis du vil sikre, at din skifer
bevarer sit rene og friske udtryk. Farveskiftet følger gratis med.
Behandlingen holder typisk i tre-fem år.
Vi rådgiver naturligvis gerne om dybdeimprægnering – og
i øvrigt om al forebyggende og plejende behandling af din
LITHOS-belægning. Ring til os eller send en mail. Vi svarer hurtigt
tilbage.
Prisbillig og elegant
Monsoon Black skifer er således en sten med to væsensforskellige udtryk. Sort i sort eller sort i gråt. Du bestemmer selv, hvordan din skifer skal udvikle sig – og hvordan den skal indvirke på
dit haveanlæg. Du får en en prisbillig skifer, som med lidt vedligeholdelse kan forblive sort i sort, og som, sammenlignet med
ä
sandsten, er næsten uden ujævnheder i overﬂaden.

SKIFER

ä

Skiferen kløves på samme måde som sandsten, men når skifer
kløves, bliver overﬂaden meget mere jævn, end når man kløver
sandsten. Dermed får du den elegante og stilrene, dybsorte
farve, som nok er det ﬂotteste af skiferens mange ansigter. Et
elegant produkt til en forbavsende lav pris.
Standard eller design selv
Monsoon Black skifer lagerføres på blandede paller med ﬁre forskellige størrelser specielt til vort OPUS-mønster. Vi har den også
i størrelserne 40×60 og 60×100 cm, som er dimensionerne i
vores ﬂotte arkitektmønster, og som også vil være gode formater
til et mønster, du selv udvikler på pc’en eller på millimeterpapiret. Der er millioner og atter millioner af geometriske muligheder, og selv om basismaterialet er sten i faste mål, vil du opleve
det som en interessant, kreativ proces at designe din helt
personlige skifer-belægning.

SKIFER UDEN OVERFLADEBEHANDLING
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Frit valg og den bedste kvalitet på alle paller
Du kan altid kombinere produkterne i LITHOS-kataloget. Du har
frit valg på alle paller med det store produktprogram. Videre har
du selvfølgelig også mulighed for at udfolde dig med specialproducerede hel-, halv- og kvarte-cirkler, buer, halvbuer, parabler eller hvad du nu måtte ﬁnde på af geometriske eller
matematiske eller bare indlysende ﬂotte mønstre... ja, alt, hvad
du kan drømme og tegne frem i skønne natursten.
På de specialproducerede varer må du forvente spændt
ventetid, fra du bestiller, til de rigtige sten udvælges og bearbejdes og kvalitetskontrolleres en sidste gang før udskibning
fra den anden side af jorden. Ventetid kan sagtens være god tid.
Mens tiden arbejder, kan du stole trygt på, at dygtige mennesker i Indien forædler de sten, du har bestilt, præcis efter de
mål, du bestilte. Ikke næsten og ikke måske. Ikke muligvis.
LITHOS garanterer for kvaliteten.

MONSOON BLACK SKIFER I MIKSEDE STØRRELSER

SKIFER
MONSOON BLACK SKIFER I 60×100 CM

„Alle veje fører to steder hen.“
Russisk ordsprog
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SKIFER

ARKITEKTMØNSTERET I 40×60 OG 60×100 CM

REGNVÅDE SKIFERFLISER I ARKITEKTMØNSTERET
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TRAVERTIN

„Den, der planter have,
planter lykke.“
Kinesisk ordsprog

CREAM TRAVERTIN I MIKSEDE STØRRELSER
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TRAVERTIN

Travertin
CREAM TRAVERTIN I 45×90 CM

USPARTLET, FROSTSIKKER OG SELVSIKKER
Nogle typer natursten har så fornemme egenskaber, at de føjer
noget enestående til en hvilken som helst arkitektonisk sammenhæng, de placeres i. Sådan er travertin. For eksempel som
gulvbelægning i hall og stue, hvor travertinen diskret påkalder
sig opmærksomhed uden at tage fokus fra danske møbelklassikere, kunst, tæpper, unika og de øvrige elementer, som bidrager
til det samlede, eksklusive udtryk. Travertin har sans for at føre
sig inden døre. Den kan også begå sig klassisk og dannet udendørs som den samlende dimension i havemiljøet.
Grafisk helhed
Travertin er livslang forelskelse. Hvis du først har forelsket dig i
travertin, så er det for livet. Det specielle farvespil, som travertinen changerer i, smelter sammen til et unikt, samlet udtryk
med et fornemt dybdeperspektiv.
Som med enhver natursten er der i travertin ikke to sten, der
er helt ens. Alligevel spiller travertin op som en helhed med en ensartethed, som ingen anden natursten kan matche. Hver sten for sig
og mange sten i samspil danner en nærmest graﬁsk helhed, som
er enestående, og som ikke kan kopieres med andre materialer. Inviter elegance og skønhed udenfor i din have og indenfor i dit hjem
– med ægte, klassisk og frostsikker travertin fra LITHOS natursten.
Godkendt hos Teknologisk Institut
– som de eneste i Danmark
Vores travertin er uspartlet, og naturen har skabt den med huller,
som i fem til ti procent af stenene kan gå hele vejen igennem
den tre cm tykke sten. Hullerne er ikke en fejl, de er det stik mod-
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CREAM TRAVERTIN I 45×90 CM

satte. De er en del af travertinens personlighed, og som al anden
ægte personlighed forandrer de sig ikke. Derfor kan du trygt
lægge vores tyrkiske travertin i din danske have uden at behøve
bekymre dig, når vinteren kommer buldrende. Det er en rigtig
stærk sten, du har liggende derude. Teknologisk Institut har
testet og dokumenteret de frostsikre egenskaber for os.
Travertin med høj tålsomhed
Travertin får sit særlige væsen og unikke udseende fra et virvar
af små og store huller og ujævnheder i overﬂaden. Disse huller
og en stor vandoptagelse i selve stenen er årsagen til, at mange
typer uspartlet travertin kan volde vanskeligheder i det barske,
nordiske vejrlig.
Travertin er et naturmateriale, og de fysiske love gælder.
Vores uspartlede travertin fra Tyrkiet er mindre porøs og derfor
mindre vandsugende end andre typer travertin, og der er færre
og knap så dybe huller og ujævnheder i overfladen. Det betyder, at risikoen for frostsprængninger er minimal. En smuk travertin med høj tålsomhedsfaktor. Vores garanti træder ind,
hvis du alligevel skulle være så uheldig at få problemer med
ä
frostskader.

TRAVERTIN

ä

LITHOS natursten køber travertin hos én eneste leverandør, som
kontinuerligt fra Tyrkiet leverer den høje kvalitet, som kan tåle
den danske vinter. Andre producenter nærmer sig – måske –
samme niveau, men vi tager ingen chancer med den travertin,
du skal have glæde af i årtier.
Usparlet travertin i to farver: Cream og Walnut Travertin
Hvis du vælger Cream Travertin til din have, køber du ikke blot
en bestemt sten i en bestemt farve og med en bestemt overﬂade. Her vælger du en sten for livet. Den bliver smukkere år for
år, men bevarer sin lyse grundtone. Et klart valg af livsstil. Tidløs
kvalitet og en smuk og ren opfordring til dine efterkommere...
vælg det ukomplicerede, det enkle, det livsglade.
Cream Travertin er præcis den klassiske, creamfarvede sten,
som de ﬂeste af os har beundret mange steder sydpå. Denne

NÆRBILLEDE AF CREAM TRAVERTIN
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smukke sten får sit udtryk gennem den lyse farve og overﬂadens
særlige struktur. En klassisk og stilren belægningssten.
Walnut Travertin
Walnut Travertin er til dig, der ønsker et enkelt og klassisk udtryk
i dit haveanlæg, men foretrækker en let afdæmpet grundtone.
Vores varmt brune travertin er det rigtige valg, hvis du er til de
mørkere nuancer, men alligevel ikke ønsker at komme for tæt
på gråtonerne eller det helt sorte udtryk.
Her får du en visuel oplevelse, der afspejler nogle af naturens vidunderlige muligheder. Den tørre Walnut Travertin har et
lysbrunt skær, og i våd udgave slår den over i en mørkere nærmest karamelfarvet toneart. Denne natursten fortjener at blive
oplevet ’live’. Først hos en af vore forhandlere. Og dernæst
hjemme i din drømmehave.

CREAM TRAVERTIN 50×50 CM

VAND I HAVEN

„Jeg elsker min have:
Om morgenen når jeg skubber døren op og
lader duftene overvælde mig.
Om dagen når jeg lader solens stråler
kærtegne min krop.
Om aftenen når der kommer træ på grillen.
Om natten når stjernerne spejler sig i
vandet.“
Designer Søren Vester

DARK SANDSTONE TRAPPETRIN I VANDSPEJL
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VAND I HAVEN

Vand i haven...
FRA DEN STILLE RISLEN
TIL DEN STORE FAMILIEPOOL...
Den japanske havearkitektur er bygget på et fundament af... vand.
Rislende vand og spejlende vand, karpesøer og blomsterbegroede
brinker. Du kan få dejlige oplevelser ud af at anlægge et lille, japansk
inspirerede vandområde i din egen have. Med et vandløb eller et
spejlbassin tæt på sanserne, kan du sidde og øse frit af afslapningens
og harmoniens indre kilder. Vand som arkitektonisk element i havemiljøet indgår i den spændende begrebsverden, haveterapi.

Gang i den med en swimmingpool
Der er plads til en swimmingpool i de ﬂeste danske haver, og
hvorfor ikke? For svømningens skyld, for børnenes skyld, for hyggens skyld, for wellness’ skyld. Og poolen må gerne bidrage med
mere end det umiddelbart indlysende. LITHOS natursten bidrager med kanter til at omkranse bassinet, ﬂot belægning til poolområdet og videre til terrassen.
Vi har et gedigent sortiment af kanter i natursten til swimmingpools i standardmål, og kan på bestilling få produceret og
hjemtage poolkanter i alle mulige og umulige mål. Det er ikke
så dyrt, som man umiddelbart skulle tro – men læg gerne din
svømmende plan i faste rammer i god tid, så du kan hoppe fra
kanten, mens sommeren stadig er varm.
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Runde kanter og alle mulige overgange
Poolkanter fra LITHOS natursten er afrundede ud mod poolen. Du
kan vælge forskellige typer overﬂader og overgange til den øvrige
belægning. Kanten kan lægges i niveau med den øvrige belægning,
eller den kan hæves, så kantstenene danner en barriere, som hjælper til at forhindre blade og andet i at blæse i poolen. Hvis du vælger
poolkanter i travertin har vi mulighed for at levere dem med rende,
så man på toppen af en ACO-rende lægger et stykke natursten med
huller til aﬂøb. En ﬁn og praktisk detalje i dit perfekte poolmiljø.
Se flere fotos på www.lithos.dk

POOLKANTER I SANDSTEN

ACODRÆN I TRAVERTIN

PLATEAU LAVET AF TRAPPETRIN I SKIFER

LÆGGEMØNSTRE

Mønstre med mere...

FRA DEN LODRETTE PALLE TIL DIN VANDRETTE HAVE
Processen er en vigtig del af oplevelsen. Det gælder i rigtig
mange sammenhænge i livet. Når vi først er nået frem, er turen
jo slut. Der skal være noget dejligt at huske på og glæde sig over.
Og noget nyt kan begynde.
Når du har besluttet dig for LITHOS natursten, får du frit valg
i en kreativ og udfordrende proces. Dine nye sten ankommer lodret
på paller, men lægges vandret i det mønster, du har bestemt. Du
kan vælge at følge dem matematisk eller at bruge dem som
inspiration til dit helt eget mønster i dine helt egne sammenhænge.
Kun fantasien sætter grænser, når naturstenene er råmaterialet.
Millimeterpapir og mix
Hvis din kreativitet sprænger rammerne for LITHOS natursten i
standarddimensioner, kan vi levere sten i alle tænkelige og
utænkelige mål, du har tegnet ind i dit mønster. Så – velkommen i en verden af fast mål, rigt mål, skævt mål. Man kan faktisk
blive helt målløs over alt det, der kan lade sig gøre.
Et par enkelte mønstre har vi dog altid pakket på lager og
klar til hurtig levering:
LITHOS-mix
Vores miks af ﬁre forskellige størrelser i sandsten, som lægges
fuldstændig tilfældigt med fokus på at bryde fugerne så ofte
som muligt og ikke have nogen af de største sten (60×60 cm)
liggende op ad hinanden.
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OPUSMIX BESTÅR AF:
19×19, 19×40, 40×40, 40×60 CM
LARGE OPUSMIX BESTÅR AF:
30×30, 30×60, 60×60, 60×90 CM

C

A

A

D
A
B
D

C

LITHOSMIX BESTÅR AF:
20×20, 40×40, 40×60, 60×60 CM
ARKITEKTMØNSTRET BESTÅR AF:
40×60, 60×100 CM

OPUS MØNSTRET

OPUS MØNSTRET

ARKITEKT MØNSTRET I HELFORBANDT

ARKITEKT MØNSTRET I HALVFORBANDT

OPUS-mix
Består af ﬁre forskellige størrelser, som er, hvad der rent graﬁsk
skal til for at skabe ro i det samlede, visuelle udtryk. Om det er
OPUS eller Large-OPUS, så har du med dette mønster mulighed
for at lægge stenene med en gennemgående genkendelighed
på de små havegange og over til den store terrasse.
Arkitektmønster
Vi sælger rigtigt mange kvadratmeter af vores såkaldte arkitektmønster, som består af en række sten i 60×100 cm efterfulgt af
en række 40×60 cm. Kombinationen af de to størrelser er ﬂot
på små områder helt ned til 10-15 m2, men gør sig også ﬂot i alt
sin pomp og pragt på de største arealer.

SMÅ RUM

Holdninger og vedligeholdelse
SKIFER MED OG UDEN IMPRÆGNERING

GODE RÅD OM PLEJE AF STEN OG DIG SELV...
Natursten er belægningssten på naturens vilkår. Og mange haveejere har den holdning, at stenene bare bliver smukkere og
smukkere med årene – og med naturens fortsatte hjælp. Patina
er et gratis plus. Derfor er vores råd altid at begynde med den
naturlige løsning et år eller to og lige afvente, hvad naturen har
udrettet. Vind, vand, frost og sne vil ikke forårsage noget uopretteligt, men måske synes du, stenene tog sig allerbedst ud, da
de lige var lagt. Heldigvis er det nemt at spole ﬁlmen tilbage:
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Små rum - stor virkning

Højtryksrenser
Sandsten og skifer tåler uden problemer behandling med højtryksrenser. Den hårde, naturlige overﬂade giver slip på begroninger og overﬂadiske misfarvninger, men påvirkes ikke som
sådan. Med travertin skal man gå lidt mindre hårdhændet til
værks, så brug vand og en stiv kost.

HAVETERAPI PÅ DEN OVERSKUELIGE MÅDE
Med natursten har du mulighed for at etablere din have i
nøjagtig den størrelse og med de rum til aktiviteter og afslapning, du selv og din familie har brug for. Rumopdeling er selve
kodeordet i havedesign – og i haveterapi. Ved at opdele haven i
mindre rum opnår du:

Imprægnering
Du kan imprægnere din naturstensbelægning imod begroning og
andre påvirkninger fra vind og vejr. Imprægningsmiddel kan købes
i byggemarkedet, men vær opmærksom på at vælge en imprægnering, som er specielt udviklet til netop dine natursten. Vi har selv
testet både Aqua-Mix og Mellerud med godt resultat. Til skifer anbefaler vi en speciel dybdeimprægnering, som også fremhæver
farven, således at Monsoon Black skifer forbliver sort i sort.

Overskuelighed
Et rum ad gangen gøres færdigt i en overskuelig proces – frem
for ét enkelt, uoverskueligt rum. Når det første rum er færdigt,
kan du fortsætte med det næste, men stadig gå tilbage til det
første og nyde, hvad du allerede har skabt. Fred og ro i haven –
udenoms støj dæmpes, når haven er opdelt i ﬂere rum.

Fugesand
Vi har testet forskellige slags fugesand. Der er fordele og ulemper
ved alle, uanset om det er almindeligt stenmel, Promaq fugesand
eller noget helt tredje. En hård fuge giver mindre ukrudt, men den
skal også løbende repareres, så intet er helt vedligeholdelsesfrit.
Vores bedste råd er, at du en gang imellem udnytter det gode
vejr, til at tulle en afstressende tur over stenene med en stiv kost.
Man slapper ufatteligt godt af med stille og roligt at feje sine sten.
Det er i virkeligheden det bedste råd for både dine natursten... og
dig. En overkommelig recept på vedligeholdelse, også mentalt.

Bryd firkanternes diktatur
Med natursten kan du skabe belægning i lige netop de mønstre,
der passer til de enkelte rum i din have. Har du en solkrog, som
er omkranset af hæk på to sider, vil for eksempel en belægning
i kvartcirkel være rigtig ﬂot... og en altid tilstedeværende
overraskelse til øjet. Tænk på, hvad du og naturstenene kan gøre
for at knække ﬁrkanternes tyrani. Din haveterapitid begynder
hver gang, du kommer hjem fra en stresset arbejdsdag.

SAHARA CIRKEL SAMT MATCHENDE CHAUSSESTEN

HANDELSBETINGELSER

Handelsbetingelser
... OG LIDT MED SMÅT
LITHOS natursten er naturmaterialer af høj kvalitet. Alle vore
produkter er testet hos Teknologisk Institut. Det væsentligste
parameter er frostsikkerhed. At de sten, vi importerer og sælger
til dig, tåler den barske, danske vinter. Men. Natursten er skabt
af naturen på skiftende vilkår igennem mange millioner af år.
Det betyder, at ikke to sten er ens i farve og overﬂadestruktur.
De skal blandes...
Variationen i farve og overfadestruktur fra sten til sten er en
væsentlig del af charmen ved natursten. Derfor anbefaler vi, at
man ved lægning af stenene åbner to-tre paller ad gangen og
skiftevis tager sten fra de forskellige paller. Dermed opnår man
præcis det smukke og varmt tilstedeværende farvespil, som
adskiller natursten fra industrielt producerede materialer.
Som eksempel på andre naturligt forekommende forskelligheder kan nævnes, at der i ca. fem procent af den travertin,
vi forhandler, vil forekomme huller, der går igennem hele den
tre cm tykke sten. Det er ikke en fejl, men et udslag af naturens
musikalitet, som man bør lytte til og føle sig fortrolig med, før
man vælger denne type natursten.
Giv dem tid...
Alle natursten fra LITHOS er kalibrerede. Det vil sige, at stenene
er forholdsvis ensartede i tykkelsen – kalibreringen. Dermed kan
stenene lægges i sand eller stenmel uden ekstra omkostninger
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og besvær i forhold til beton- eller granitﬂiser. Men. Stenene fra
LITHOS natursten er ikke støbt i en form, de er skabt af naturen,
de er hugget og mejslet i facon af håndværkere, og der kan forekomme mindre variationer i tykkelsen – kalibreringen.
Når dine LITHOS natursten skal lægges, er det vigtigt, at forarbejdet er gjort på håndværksmæssig vis – nivellering, sand,
nivellering, stampning mere nivellering og måske mere sand og
mere stampning og mere sand og måske en sidste ﬁnish med
skovl og lidt fejning med en fjer. Når det er ok, vil dine på undersiden let ujævne LITHOS natursten lægge sig smukt til rette og
blive liggende stabilt de næste mange år. Hvis nogle stykker er
uartige og vipper lidt... så gi’ dem lige nogle uger til at vænne
sig til tanken og forpligtelserne. Som sagt har de eksisteret i al
stilfærdighed i millioner af år. De er dygtige til at ligge stille.
Men de skal have lidt tid til at sætte sig. Som det hedder.
Tag godt imod dem...
Vognmanden leverer normalt med gaﬀeltruck, som er omkring 2,20
meter bred. Det betyder, at han ikke kan løfte pallerne med kran
ind over hække eller hegn – eller køre gaﬀeltrucken ind ad stier,
som er mindre end to meter brede. Han vil altid forsøge at afsætte
varer så tæt på dine anvisninger som muligt, men som basis må du
påregne, at pallerne vil stå på fortovet, i din indkørsel eller lign.
Der er flere, end du lige tror...
Vi har altid mere end 10.000 m2 natursten på lager og kan prin-

cipielt levere fra dag til dag. Desuden kan vi qua vort net af samarbejdspartnere fremskaﬀe og somme tider ligefrem fremtrylle
specielle produkter, som ingen anden importør i Skandinavien
har adgang til. Og vi kan få fremstillet specielle udgaver efter dine
speciﬁkationer af alle vore mere standardiserede produkter. Leveringstiden vil være 6-12 uger. På sådanne specielle ordrer beder
vi om et depositum på 25 procent af fakturaprisen inkl. moms.
Hvis noget alligevel er gået galt...
Vi og vognmanden er superomhyggelige, når vi pakker, transporterer og leverer dine LITHOS natursten. Hvis noget alligevel går i
kludder, hører vi gerne fra dig inden for 48 timer, især hvis der er
noget, der mangler. Du kan ringe og maile døgnet rundt, og du
må meget gerne tage et par digitalfotos af problemet. Samtale
fremmer forståelsen. Billeder fortæller det, vi ellers ikke kan se.
Send dem hjem eller behold resten...
Har du fået købt for meget, tager vi hele og ubrudte paller retur
– du skal kun betale de faktiske omkostninger til fragt og hånd-

tering. Allerhelst vil vi anbefale dig at beholde de sten, der bliver
i overskud. Så har du materialer til en udvidelse til næste år, eller
når du senere får tid og lyst. Måske en lille hyggekrog for to,
måske en bålplads eller en stribe fast ﬂisegrund under brændestablen. Dine LITHOS natursten er mange millioner år gamle. De
har tid til at vente lidt på dig.
Årsagen til, at vi ikke tager anbrudte paller retur er udelukkende, at andre kunder stiller de samme krav som du selv –
friske og fejlfri og ubrudte paller med smukke natursten.
Køb en hel contaner fuld eller endnu flere...
LITHOS natursten leveres direkte til vor lagerplads i fuldt lastede og
omhyggeligt stuvede containere. Vi sælger gerne disse store partier
videre til dig og med betragtelig mængderabat, hvis det passer til
dit projekt. Hver container indeholder sten svarende til 320-380 m2.
Ring for fast pris og nærmere betingelser ved køb af en hel container
natursten frit leveret landfast Jylland, Fyn eller Sjælland.
Alle priser og oplysninger er med forbehold for trykfejl og
mellemsalg.
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