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Vi gør ude til hjemme
Din leverandør til dit udemiljø
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Belægning
Skab HARMONI med vores serie af produkter, der 
passer til dine terrassemiljøer

Plaza .................................................................................
Nordic-Line granit ........................................................
New Nordic-Line ...........................................................
Euro-Line ...............................................................................
Fliser ................................................................................. 7 8
Kopsten .................................................................................
Hjerting .................................................................................
Herregård ...................................................................... 
Flex-Line ................................................................................
Trappetrin .............................................................................
Kompasrose ........................................................................
Multikant ........................................................................ 
Paletten ................................................................................ 7
Ø-Holm .................................................................................. 8
Slotssten ..............................................................................
Parketsten ...........................................................................

Læ- og Støttemure
Skab STABILITET med vores serie af produkter, 
der passer til dine støttemure, læmure eller  
bedafgrænsninger

Nordic Wall ....................................................................
Soft-Block ..................................................................... 7
Lock-Block .....................................................................
Lock-Block XL og Lock-Block XL Glat ..................
BB-Mur 15 ......................................................................
Maxi-Block ............................................................................
Super 8 ..................................................................................

Fakta/vedligehold ................................................... 7 8

Indhold
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Du kender godt følelsen af at føle dig hjemme. Alle-
rede inden du kører ind i din indkørsel, er du hjemme 
et bestemt sted i dine tanker. Det kan være gulvets 
knirken et bestemt sted i stuen. Det kan være den 
bestemte duft i bryggerset. Den samme sko du altid 
snubler over, eller lyden af din familie. 

Vi føler alle vores hjem forskelligt. Men faktum er,  
at vi føler og mærker det. Det er med os altid. 
Hos RBR tror vi på, at vi kan give dig den samme 
følelse for dit udeliv. At du vil kunne mærke solen på 
din terrasse, eller høre lyden af dine børn, der spiller 
bold i indkørslen, længe før du er hjemme. 

Vi tror på det, fordi det liv du lever ude, er lige så 
vigtigt, som det du lever inde. 

Men det kræver noget af dig. Af den måde du 
indretter dine miljøer på. De linjer du tegner, og den 
stemning du skaber. Derfor har vi udviklet en serie 
af produkter, som gør det nemmere for dig at skabe 
det rigtige udeliv for dig og din familie. Det er det, vi 
lever for hos RBR: At gøre ude til hjemme for dig. 

Vi gør ude til hjemme
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LOCK BLOCK XL GLAT
Lock Blok XL Glat er den sidste i 
rækken af mursystemer med en 

glat overfl ade.
Den glatte overfl ade giver stilrene 

linier der går i tråd med tidens 
kubistiske byggerier.

PLAZA 80 X 40
Lad dig inspirere af de rene linier. 
Plaza fl iser giver dig mulighed for 
at skabe et unikt udemiljø på din 
terrasse. 
Plaza serien følger tidens trend og 
lanceres nu i formatet 40 x 80 cm.

NYHEDER 2017
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Fra drøm til virkelighed 
Med RBR’s Terressedesigner kan du 
nemt og hurtigt designe din nye terrasse
eller indkørsel. Ved at følge 5 simple 
steps får du mulighed for at se, 
hvordan vores forskellige sten 
vil se ud i netop dit miljø. 
Scan QR-koden og prøv vores 
Terrassedesigner.

Cirkelberegner
For at få det bedste resultat, når du lægger 
sten i en cirkel, skal du bruge sten i 2-3 for-
skellige størrelser, som fordeles jævnt i de
forskellige cirkler. Med vores
Cirkelberegner får du let et 
overblik over, hvilke og hvor 
mange sten du skal bruge. 
Scan QR-koden og prøv selv.

Beregn dit behov - og undgå spild
Med RBR’s Beregner får du et super værktøj, 
når du skal beregne dit forbrug af sten eller 
fliser. Værktøjet beregner også, hvor meget
stabilgrus samt fuge- og afret-
tersand du skal bruge til dit 
projekt. På den måde undgår 
du spild. Scan QR-koden og
kom godt i gang.

Kopsten/fl iseberegner
Du kan få en flot effekt ved at bruge 
kopsten som bort sammen med havefliser.
Det er prikken over i’et. Men hvor mange 
skal du bruge til det mønster, 
du vil lave? Det hjælper Kopsten/
fl iseberegneren dig med at få 
styr på. Scan QR-koden og 
få svar med et klik.

VI HJÆLPER DIG
Gode fl iser gør det ikke alene. De skal lægges godt. Her hjælper vi dig med 
fi re specialværktøjer, som gør det nemt for dig at designe dit nye udeareal 
og beregne dit forbrug.
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Ligeså vigtig som dit gulv er inde, er det vigtigt ude. 
Det er fundamentet, du bevæger dig på. Det er her, 
du skaber rammerne for dit udeliv. Det er her, dine 
fødder varmes mod de lune fliser. Og det er her, du 
skaber et fællesskab med dine nærmeste. 
Kort fortalt; Så er det her, du trækker vejret. 
Det ved vi godt hos RBR, og derfor har vi fokus på 
mere end bare sten. Vores fokus er også at skabe 
en løsning for dig, så du kan skabe det liv du ønsker 
at leve ude. 
Her kan du se nærmere på vores brede sortiment i  
belægninger og dykke ned i hver stens muligheder.

Belægning
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Plaza  

Lad dig inspirere af de rene linjer med denne flise. 
Indret dit miljø med et samlet udtryk og få en fø-
lelse af eksklusivitet. Plaza flisens stil er moderne, 
og giver dig mulighed for at skabe en helt speciel 
belægning. Stenen kan bruges i mange sammen-
hænge - f.eks. i havestuer, indgangspartier eller 
bycentre.

•  Fås i størrelserne: 40 x 40 cm, 40 x 60 cm og
40 x80 cm

•  Kombiner evt. med Lux-point lys og skab en
eksklusiv stemning på din nye terrasse

• Brug filt under møbler
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Plaza 
Tekniske informationer 

BxLxH i cm 40x40x4 40x60x4 40x80x4
Stk. pr. m2 6,25 4,16 3,12
Vægt pr. m2 95 kg
Farver: Koks
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Nordic-Line
granit

Nordisk Lethed og råstyrke kombineret i ét! Nordic-
Line indeholder betonfl isens styrker men tilbyder 
en ny og spændende overfl ade for et fi nt og stilrent 
udtryk. Nordic-Line er for dig der gerne vil have en 
anderledes og elegant terrasse.

• Kan bruges til både indkørsel og terrasse

•  En solid og eksklusiv sten med et granitagtigt
udtryk

• Flisen er 8 cm tyk

Da det er en 2 lags fl ise, og det øverste lag er støbt 
af naturlige materialer bl.a. lyse søsten, kan der i 
overfl aden forekomme variationer af forskellig art.
Dette har ingen betydning for kvaliteten og fl isens 
holdbarhed.
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Nordic-Line granit 
Tekniske informationer 

BxLxH i cm 30x60x8
Stk. pr. m2 5,5
Vægt pr. stk.  (kg) 32
Farver: Koks
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New
Nordic-Line

Hvis du har mod på at indrette dig med spændende 
mønstre, er New Nordic-Line et godt valg. Du kan 
vælge at lægge den ensartet, men du kan også 
skabe et personligt udtryk, der passer til dine om-
givelser og dit hjem.

• Fås i størrelserne 15x60, 30x30, 30x60, 30x90,
60x60, 60x90 og 90x90 cm

• Flisen er 8 til 10 cm tyk

• En solid eksklusiv fl ise med et stilrent udtryk

• Kan bruges både til terrasse og indkørsel
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Tekniske informationer  

BxLxH i cm 15x60x8 30x30x8 30x60x8 30x90x8 60x60x8 60x90x8 90x90x10

Stk pr m2 11,1 11,1 5,5 3,7 2,77 1,9 1,23
Vægt pr. stk. (kg) 16 16 32 48 64 96 179 
Farver: Grå, Koks

New Nordic-Line 
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Perla Tartufo Carbona

Tekniske informationer Tartufo, Carbona og Perla

BxLxH i cm 40x40x3,7 60x60x3,7
Stk. pr. m2 6,25 2,77
Vægt pr. stk. 13,4 kg 33 kg
Farver: Koks*/Brun*, Koks*, Lys Grå*

Euro-Line 

Euro-Line

Euro-Line består af en række fliser med et eksklu-
sivt udtryk, der lever op til vores mål: At føre dit 
hjemmeliv med ud i det fri. De har alle en behagelig 
og rengøringsvenlig overflade. Euro-Line med deres 
unikke struktur spiller flot til alle typer af mursten. 
Euro-Line Tartufo er elegant, mørk og med masser 
af spil i overfladen. Mens både Euro-Line Carbona 
med sin næsten sorte og Euro-Line Perla med sin 
lyse overflade skaber hvert sit markante udtryk.

•  Fås i størrelsen 40x40x4 cm
og 60x60x4 cm

•  Kan bruges til terrasse,
gangarealer og havestuer

På grund af den særlige overflade og coatningen, 
kan der opstå kosmetiske ridser på fliserne hvis 
f.eks. småsten eller andre genstande trækkes  
hen over flisen.

Overfladiske ridser på disse fliser har ingen 
betydning for kvaliteten og holdbarheden.
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Standard

Der fi ndes mange trends og tendenser, og vi indret-
ter gerne vores hjem efter dem. Men der er også 
nogle ting, der holder fra generation til generation. 
Denne sten vinder igen frem, som en meget brugt 
belægning i mange miljøer, fordi den giver et roligt 
og stilrent look.

Fliser

•  Fliser Standard har mange anvendelsesmulighe-
der. F. eks. er der mange, der kombinerer belæg-
ningen med bånd/bort lavet i Kopsten

•  Leveres i fl ere størrelser og formater

•  Leveres i 8 cm til indkørsel og 5 cm til
f. eks terrasse

•  Vi anbefaler RBR Fugesand som fugemateriale

•  Lux-Point lamper kan være med til at skabe en
hyggelig stemning
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Tekniske informationer Modul 30

BxLxH i cm 30x30x5 30x30x6 30x60x6 30x30x8 30x60x8 30x90x8 60x90x8 15x60x8 60x60x8 90x90x10
Stk. pr. m2 11,1 11,1 5,5 11,1 5,5 3,7 1,9 11,1 2,77 1,23
Vægt pr. stk. 10 kg 13 kg 25 kg 16 kg 32 kg 48 kg 96 kg 16 kg 64 kg 179 kg
Farver: Grå, Koks

Tekniske informationer Modul 40

BxLxH i cm 40x40x5 20x40x5 40x40x8
Stk. pr. m2 6,25 12,5 6,25
Vægt pr. stk. 18 kg 9 kg 28 kg
Farver: Grå, Koks

Tekniske informationer Modul 50

BxLxH i cm 50x50x5 25x50x5 50x50x8
Stk. pr. m2 4 8 4
Vægt pr. stk. 29 kg 14,5 kg 44 kg
Farver: Grå, Koks

Fliser
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Kopsten 

Standard og Brud

Det kan være en lille detalje. Det kan være en linje i 
det store billede. Lige meget hvad det er, så er det 
som at fi nde hjem, når man får sat prikken over 
i ét på plads. Det kan du med Kopsten Standard og 
Brud. 
Stenen er perfekt til afslutninger op mod mure, kan-
ter og som stier i et havemiljø. Stenen bruges ofte 
som bort sammen med havefl iser og giver dermed 
et meget dekorativt udtryk. 

Scan QR-koden 
og prøv vores 
nye beregner 
til Kopsten

PRØV VORES BEREGNER

Tekniske informationer

BxLxH i cm 10x10x5 & 8
Stk. pr. m2 100
Vægt pr. m2 110 & 175 kg
Farver: Grå, Koks

Kopsten

• Fås både som Standard og Brud

•  Kopstenen Brud har slåede kanter og en
overfl ade som chaussesten af granit

•  Leveres i 5 cm til f.eks. terrasse og 8 cm til ind-
kørsel

• Husk! Vend fasen nedad ved produkter med
rumlede/slåede kanter



Tekniske informationer

1/1 1/2 2/3
BxL i cm 14x21 14x10,5 14x14
Stk. pr. m2 34 68 51
Vægt pr. m2 124 x 155 kg

Tykkelse        5,5 og 7,0 cm

Farver: Grå, Koks, Gråmix, Colourmix, Nougat*, 
Gylden, Brun Antik*
*Fås kun i hele sten og er ikke en normalvare
Bispehat fås kun i 7 cm.*

Hjerting
Hel

Bispehat

2/3

1/2

70 mm

70 mm

70 mm
55 mm

55 mm

55 mm

Hvis du gerne vil skabe et rustikt udtryk, som sam-
tidig er moderne, er denne sten et oplagt valg. Vi 
har udviklet stenen, så den minder lidt om de gamle 
brosten ved blandt andet at have nedbøjede hjørner.

Der er to typer af Hjertingsten:

•  5.5: er udviklet til områder der er mindre belastet
af trafik, som f. eks. indkørsler og terrasser. Ste-
nen vejer derudover 20 % mindre end 7.0 typen,
hvilket gør den meget nem at håndtere

•  7.0: er specielt velegnet til indkørsler, gader, tra-
fikreguleringer, eller andre steder, hvor der er stor
belastning fra trafik

 •  Hjertingstenen passer med Multikant® til kantsik-
ring og Flex-Line til at skabe buer og cirkler

•  Vi anbefaler 2-3 mm fugeafstand

• Brug evt. RBR fugesand som fugemateriale

Hjerting®
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Herregård
Brug vores beregner og minimer spild. Scan QR-
koden og få hjælp til beregne forbruget af sten, 
fl iser, fuge- og afrettersand samt stabilgrus.

Herregårds-serien giver dig mange muligheder for
at skabe variation i dit læggemønster. Herregård 
Mega er fx oplagt til kreative løsninger.

Du kan nu få Herregård Mega i en skarp 
udgave, som giver en mere jævn overfl ade at køre 
på. Kan kombineres med Herregård Skarp.  

Der er to typer af herregårdssten:

•  5.5: er udviklet til områder, der er mindre belastet
af trafi k, som f. eks. indkørsler og terrasser. Ste-
nen vejer derudover 20% mindre end 7.0 typen,
hvilket gør den meget nem at håndtere

•  7.0: er specielt velegnet til indkørsler, gader, tra-
fi kreguleringer eller andre steder, hvor der er stor
belastning fra trafi k

•  Herregårdsstenen passer med Multikant®

til kantsikring og Flex-Line til at skabe buer
og cirkler

•  Vi anbefaler 2-3 mm fugeafstand

•  RBR fugesand er velegnet, men bruges RBR
supersand, forhindrer du omgående ukrudt

•  Herregård Mega giver dig endnu fl ere
muligheder for variation i dit læggemønster

Scan QR-koden 
og beregn dit
materialeforbrug 
til haveprojektet

PRØV VORES BEREGNER



Tekniske informationer

1/1 1/2 2/3
BxL i cm 14x21 14x10,5 14x14
Stk. pr. m2 34 68 51
Vægt pr. m2 124 x 155 kg

Tykkelse 5,5 og 7,0 cm

Farver: Grå, Koks, Gråmix, Colourmix, Brun Antik*, 
Nougat*, Gylden, Nougatmix*
*Fås kun i hele sten
Herregård Skarp og Bispehat fås kun i 7 cm.

Tekniske informationer

Herregård Mega
BxLxH i cm 21x28x7 cm
Stk. pr. m2 17
Vægt pr. stk. 155 kg
Farver: Grå, Koks, Gråmix, Colourmix, Brun Antik*, 
Nougat*, Gylden

Farver med mærket * er ikke en normalvare

Forbrug pr. m2 ved lægning 
af dette mønster:
48% 1/1 -  
39% Mega/28x21 -  
13% 2/3

Herregård

Hel Bispehat

2/3

1/2

55 mm
70 mm

Mega

55 mm

55 mm
70 mm

70 mm



2/3StorTekniske informationer

Lille Stor 2/3
BxL i cm 5,25x14 10,5x14 14x14
Stk. pr. m2 78 58 51

Tykkelse:         5,5 og 14 cm

Farver:  Grå, Koks, Gråmix, Colourmix*

Lille Stor 2/3
Cirkel Rad. Diam. Pr. Pr. Pr. Areal

nr.  cm cm ring Ialt ring Ialt ring Ialt m2

0 7 14 0,02
1 21 42 9 0 0 0,14
2 35 70 5 14 10 10 0 0 0,39
3 49 98 0 14 22 32 0 0 0,75
4 63 126 0 14 29 61 0 0 1,25
5 77 154 0 14 28 89 7 7 1,86
6 91 182 0 14 20 109 20 27 2,60
7 105 210 0 14 15 124 30 57 3,46
8 119 238 0 14 16 140 36 93 4,45
9 133 266 0 14 0 140 54 147 5,56

10 147 294 0 14 0 140 61 208 6,79
11 161 322 0 14 0 140 67 275 8,15
12 175 350 0 14 0 140 73 348 9,62
13 189 378 0 14 0 140 80 428 11,23
14 203 406 0 14 0 140 87 515 12,95
15 217 434 0 14 0 140 93 608 14,80
16 231 462 0 14 0 140 100 708 16,77
17 245 490 0 14 0 140 106 814 18,87
18 259 518 0 14 0 140 112 926 21,08
19 273 546 0 14 0 140 119 1045 23,42
20 287 574 0 14 0 140 125 1170 25,89
21 301 602 0 14 0 140 132 1302 28,47

Lille

Flex-Line

Standard og Brud 

Hvem siger det hele skal være lige? Er en terrasse 
eller en indkørsel altid firkantet, eller må der gerne 
være noget, der bryder? Hos RBR ved vi godt at 
fleksibilitet, og det personlige udtryk, er vigtigt for 
mange mennesker. Derfor har vi udviklet Flex-Line, 
som slet og ret står for: Fleksibilitet. 
Den koniske facon giver et utal af muligheder som 
f. eks at lave buede kanter, eller belægninger, der
svinger til højre eller venstre i bløde buer. Du kan
også lave flotte cirkler, kummer eller buede trapper.

•  Fås i både 5.5 cm  og 14 cm i højden

•   Fås både som Standard og Brud

•  Sikrer runde og snoede belægninger

•  Passer i udseende og modulmål til Herregårds-
sten, Hjertingsten og Multikant®

• Husk! Vend fasen nedad ved produkter med
rumlede/slåede kanter

Flex-Line



Trappetrin

Når dine trin skal følge dig sikkert til dørs.

Om du går op eller ned, skal det være en sikker færd. 
Det skal ikke skride, vakle eller føles utrygt. Netop 
dette har været udgangspunktet for denne sten. 
Derfor er vores løsninger til trappesten til at stole 
på. Så du ikke skal tænke på andet end at komme 
godt hjem - hele vejen.

•  Nem opbygning af trappetrin

•  Giver en god og ensartet løsning, giver en glat og
elegant løsning

Vi mener selvfølgelig, at dit hjem er en perle. Så 
hvorfor ikke invitere alle verdenshjørnerne hjem til 
dig? Det kan du med kompasrosen. 
Den skaber et personligt og unikt udtryk, som er 
godt til at bryde flader. Og så vil den helt sikkert 
vække opsigt på en god og dekorativ måde.  

• Speciel designet

•  Brug den sammen med Flex-Line for at skabe en
anderledes og flot løsning

• Fås i en mat grå og en blank sort udgave

• Perfekt til at bryde flader og afdække med

Kompasrose

Tekniske informationer

BxLxH i cm Ø 40,5x6
Vægt pr. stk. 20,5 kg
Farver: Grå/mat, Sort/blank

Tekniske informationer

BxLxH i cm 60x35x15 30x35x15
Vægt pr. stk. 72 kg 36 kg
Farver: Grå, Koks

Kompasrose 

Trappetrin



Multikant®

Standard og Brud

For at skabe harmoni skal der være grænser.  
Multikant Standard og Brud giver dig den sidste 
finish, som skaber ro og overblik. 
Stenen kan anvendes ved alle belægninger, hvor 
man ønsker en god og stærk kantafslutning. Sam-
tidig er det muligt at skabe bløde buer, da stenen 
også fås som Flex-Line. Ønsker du niveauforskyd-
ning i dit uderum, er denne sten meget anvendelig, 
da den er velegnet til overgange mellem to belæg-
ninger. 

•  Passer i modulmål til Herregårdssten,
Hjertingsten og Herregård Skarp

•  Fås som TP15, hvor den er udformet således, at
den har en skrå kant. TP15 er meget velegnet til
kantafslutninger og overgange mellem belæg-
ning og bede/gårdspladser m.m.

•  Det er nemt at lave en vandrende bestående
af to rækker Multikant® og med de fleste typer
belægningssten som bund

• Husk! Vend fasen nedad ved produkter med
rumlede/slåede kanter
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Tekniske informationer

Standard 2/3-sten Flex-line lille Flex-line stor TP 15/21 TP 15/50 TP 15 hjørne
BxLxH i cm 14x21x14 14x14x14 14/52,5x14x14 14/10,5x14x14 14x21x15 14x50x15 14x21x15
Stk. pr. lbm 4,8 7,2 4,8 2 90° indvendig  

og udvendigStk. pr. m2 51 78 58
Vægt pr stk. 9 5,7 3,9 5,2 9,5 21 12

Farver:
Grå, Gråmix,  

Koks, Colourmix, 
Brunantik*

Grå, Gråmix, Koks, Colourmix* Grå, Gråmix, Koks, 
Colourmix*, Gylden* Grå, Koks, Colourmix*

*Fås kun i hele sten

Multikant 
Indv. Hjørne Udv. Hjørne



Tekniske informationer  

BxLxH i cm 28x28x15x7
Stk. pr. m2 7
Vægt pr. m2 155 kg
Farver: Grå, Colourmix

61,0 cm 
modulmål

Paletten

Paletten

Denne sten vil imponere. Den har sit helt eget 
udtryk samtidig med, at den giver ro til dit øje med 
dens glatte overflade. Du vil nemt kunne indrette 
dig eksklusivt og anderledes med denne sten.  

• Paletten er nem at udlægge

• Der kan leveres og skæres randsten efter ønske

•  Brug Lux-Point til at skabe hygge og stemning

•  Kan anvendes til både terrasse og indkørsel



Tekniske informationer  

BxLxH i cm 19x19x6x6
Stk. pr. m2 15,8
Vægt pr m2. 135 kg
Farver: Grå*, Koks*, Gråmix*, Colourmix*, Gylden*, Nougatmix*

40,7 cm 
modulmål

Nedlægnings-
vejledning. 
Standard

40,7 cm 
modulmål

Nedlægnings-
vejledning. 
BrudØ-Holm

Standard og Brud

Vi kan ikke prale af at bo i et land med høje bjerge. 
Men de bugtede �orde, og det kurvede landskab, 
kan vi være stolte af. Ø-Holm bringer naturen helt 
hjem til dig. Med denne sten kan du lave belægninger 
med asymmetriske og buede linjer, der minder om 
det smukke danske landskab. 

Ø-Holm

• Kan tilpasses et aktuelt behov

• Låser rigtig godt

• Der kan skæres randsten efter ønske

• Fugeafstanden på denne belægning er minimal

• RBR Fugesand anbefales som fugemateriale

•  Fælles for begge sten er, at de kan anvendes til
både terrasse og indkørsel

• Husk! Vend fasen nedad ved produkter med
rumlede/slåede kanter



Tekniske informationer  

BxLxH i cm 10x20x6
Stk. pr. m2 50
Vægt pr. m2 135 kg
Farver: Grå, Koks, Colourmix*

Slotssten  

Slotssten

Slotssten Standard

Søger du frihed til selv at bestemme, er Slotssten 
Standard et oplagt valg. Du har mulighed for at 
indrette dig med lige netop det mønster, der passer 
til dine omgivelser. 

Slotssten Standard 6.0 er en mindre belægnings-
sten i serien af belægninger med a�asede og lige 
kanter samt en glat overflade.

Slotssten Brud

Det må godt være nemt at vælge. Også selvom ind-
retning ofte kræver svære valg. Slotssten Brud giver 
dig mange anvendelsesmuligheder. Det betyder, at 
det både er nemt at vælge, og at du kan lave et ens 
udtryk i dine forskellige udemiljøer.  

•  Fælles for begge sten er at de kan anvendes til
både terrasse og indkørsel

• Husk! Vend fasen nedad ved produkter med
rumlede/slåede kanter



Tekniske informationer  

BxLxH i cm 7x21x7
Stk. pr. m2 68
Vægt pr. m2 155 kg
Farver: Grå*, Koks*

Parketsten 

Denne sten vil give dig associationer til det velkend-
te sildebensparket gulv. Et meget smukt og stilrent 
gulv, som alligevel giver et flot spil. Tag den samme 
fornemmelse med ud på din terrasse og giv det hele 
et spil, der vil være pænt i mange år frem. 

Parketstenen er kendetegnet ved at 1 stens 
længde svarer til 3 stens bredde, og at de er  
nemme at lægge.

Parketsten 

•  Giver mulighed for mange forskellige læggemøn-
stre

•  Stenen er 7.0 cm tyk og kan anvendes til både
terrasse og indkørsel
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