Natursten

Trapper

Inspiration til
hus og have
Sten kan indgå som kunstneriske og skulpturelle
elementer i haveanlægget. Hos Stenhuggeriet
tilbydes et større udvalg af natursten, der kan
bruges direkte, eller forarbejdes til den givne opgave.
En håndforarbejdet postkasse,
f.eks. i kobber, er et flot element i husets indgangsparti.

Stenhuggeriet fremstiller stentrapper, såvel i
massiv granit som til belægning efter individuelle ønsker.

Det kan imidlertid højnes
endnu mere ved at montere
postkassen på en forarbejdet
stander fremstillet af granit. Stensøjlen kan leveres med familiens
navn indhugget.

Sokler og lignende kan også beklædes med granit. Alle former og overflader er mulige.

På samme måde kan to massive
granitsøjler flankere en indkørsel
på elegant vis.
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Forhandler:

Siddesten
Benyt det lokale stenhuggeri, i forbindelse med
renovering og fornyelse af hus og have.
Stenhuggeriet fremstiller granit- og stenudsmykning efter individuelle mål og ønsker.

Nærmeste forhandler oplyses på tlf. 59 27 70 00
Find nærmeste stenhugger på: www.danstein.dk
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Vand i haven
En natursten eller et særlig smukt klippestykke,
kan ved gennemboring og montering af pumpeanlæg blive
en smuk
haveskulptur med
den beroligende lyd
af løbende
vand

Granitplader
Mange mennesker ønsker en
køkkenarbejdsplads ude. En
granitplade er det
ideelle materiale,
der aldrig forgår
og forbliver pænt
og præsentabelt i vort
krævende klima. Plader
til borde, vindueskarme
m.v. fremstilles efter mål i et
utal af granittyper.

Fuglebade

Havemøbler

Sætter man pris på et levende fugleliv i haven,
er det en god ide, at lade et flot granitfuglebad
indgå i haveplanen.

Bænke, taburetter og borde i granit er en smuk og
vedligeholdelsesfri løsning, der også prismæssigt
er konkurrencedygtig. Disse møbler skal aldrig
udskiftes.

Stenhuggeriet
fremstiller
disse i de mål
og stensorter,
der passer
i den aktuelle
situation.
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Nummer- og gårdsten
En natursten med
ejendommens navn,
familiens navn eller
blot husnummeret kan
blive et personligt vartegn. En stenflise med
inskription kan også
nedlægges direkte i
brolægningen.

Bemærk bundplade i granit
Holderen til flagstangen
er endnu et eksempel på
en solid, og elegant løsning i granit.
Hvorfor nøjes med en anonym og
ikke særlig dekorativ betonklods, når
man kan anvende en god solid støtte
der er hentet direkte i naturen.
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