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Velkommen 
i din drømmehave

SAHARA SANDSTONE

VELKOMMEN

Vi håber, at dette nye katalog vil give dig inspiration til at skabe 
det dejlige havemiljø, du og din familie drømmer om. I kata-
loget har vi kom  poneret 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
I de forgangne år har vi rejst langt for at være helt tæt på, når 
vore leverandører skulle virkeliggøre endnu en idé fra os. Natur-
sten er et hårdt, men samtidig føjeligt materiale. Mulighederne 
er uendelige, og begrænsningerne få. Derfor kan vi præsentere 
et stort, omfattende sortiment som vi løbende udvider. 

NY HJEMMESIDE OG WEBSHOP
Kataloget som du holder i hånden er nyt. Vores hjemmeside har 
også fået et omhyggeligt eftersyn. Her har du mulighed for at 

studere, finde en pris 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.

PROFESSIONEL RÅDGIVNING TIL DIG 
Alle billeder 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 råd-
givning 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 belæg-
ningssten i ypperste topkvalitet.  

 Hasse Vilstrup – din stenpusher
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SAHARA SANDSTONE I MIX: 29×29, 29×60, 60×60 OG 60×90 CM

Sahara sandsten

SAHARA SANDSTEN

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 be-
skrivelsen 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 sarte-
ste farvenuancer. En sky glider for solen, og Sahara Sandstone 
skifter udtryk. Vinden puster skyen væk, og stenen skifter ud-
tryk 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 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. Se det store udvalg af produkter på www.lithos.dk. 

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 diame-
ter – 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 week-
end. 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 MIX MØNSTER

SAHARA SANDSTEN
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DARK SANDSTONE I MIX MØNSTER

Dark
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 ud-
tryk. Man kan næsten tro, at Dark Sandstone har et hjerteslag, 
en puls, en sjæl. Det er et farvespil, der forfører. 

SANDSTENENES ROLLS ROYCE
I Indien regnes Dark Sandstone som mere sjælden og eksklu-
siv end de andre typer sandsten. Den ædleste blandt de ædle. 
Sandstenenes Rolls Royce. Måske den dejligste. I hvert fald den 
 dyreste. 

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, koks-
grå 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 kor-
rekte, 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 SANDSTEN



 DARK SANDSTEN
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DARK SANDSTONE I MIX MØNSTER

ØVERST: FOSSILAFTEGNING / NEDERST: 60×90 CM 
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GREY SANDSTONE I MIX MØNSTER

Grey
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 kom-
mer 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 jern-
malm. 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. 

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 ek-
sempel 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 sæt-
ter 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 SANDSTEN
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DEN DISKRETE SANDSTEN
Vores sandsten i farven Olive viser sin personlighed og karakter 
uden at stille sig forrest. Den udstråler en varm grundtone som 
… ja, næsten som italienske oliven med lækkert fyld i nuancer 
i grøn og brun og grå.

 Et diskret, men venligt udtryk. Det betyder, at du frit kan 
designe dit terrassemiljø og videre ud i haven med stærkere 
farver og tydelige strukturer.

 Olive Sandsten er en elegantier, som ikke skændes med 
nogen, og blomsterne og møblerne og dine unikke bidrag i 
haven vil stråle, fordi Olive giver plads til andre og andet end 
sig selv. Dét kender du fra hverdagen. Mennesker kan også 
være sådan. Altid en glæde.

 Og der er meget mere godt at sige om Olive Sandsten. De 
mellemtonede nuancer og den knap så porøse struktur gør den 
mindre modtagelig for alger og snavs end natursten i lysere far-
ver. Som du ved, kan alle vores sandsten tåle næsten hvad som 
helst, men de sarte typer banker oftere på havedøren og beder 
om vedligeholdelse.

 Olive Sandsten giver dig en tydelig, visuel grundklang og 
næsten uendelige muligheder for at designe et unikt terrasse- 
og havemiljø i samhørighed med dit hjem og din familie og 
jeres særlige sted.

Olive

60×90 CM KOMBINERET MED MIX MØNSTER MIX: 29×29, 29×60, 60×60 OG 60×90 CM

OLIVE SANDSTEN



NATUREL SANDSTEN
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NATUREL SANDSTONE I 29×29, 29×60, 60×60 OG 60×90 CM

POESI I SANDSTEN
Naturel Sandstone får sit rige farvespil og udtryk fra to af 
naturens raffinerede påfund. Den har dna fra vores Sahara 
Sandstone, som bidrager med det lyse og gyldne, og fra vores 
Red Sandstone, som smelter sig ind med rødligt og brunligt og 
strejf i gråt for selve forunderlighedens skyld.

 Sæt dig på terrassen med den gode kaffe og føl dig ung 
i den geologiske sammenhæng og rig i din tilværelse. Det tog 
millioner af år at skabe Natural Sandstone og alle de andre na-
tursten i vores repertoire. Og om lidt er kaffen … ja.

 I tørvejr holder Natural Sandstone sig stilfærdigt tilbage 
med meget af det mere, den har i sig. Den siger tørt og tydeligt, 
men lidt lavmælt, at her er jeg. Så kommer der en byge, og den 
taler med en større stemme. Den elsker at vise sig frem i al sin 
vildskab i regn og også ved solnedgang en sommeraften. Det 
lyse, det gyldne, det rødlige, det brunlige og den grå gnist, du 
måske ikke forventede.

 Med et tyndt lag rim på tøjet skriver den endda et nyt 
stykke poesi, og du læser endnu et par linjer i sandstenens fasci-
nerende historie fra selve klodens opståen til lige her i din have.

 

Naturel



VEDLIGEHOLDELSE AF NATURSTEN
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Red og Mahogany Vedligeholdelse
GODE RÅD OM PLEJE AF STEN...
Natursten er belægningssten på naturens vilkår. Og mange 
have ejere 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 al-
lerbedst ud, da de lige var lagt. Heldigvis er det nemt at spole 
filmen tilbage:

- Højtryksrenser
Sandsten og skifer tåler uden problemer behandling med høj-
tryksrenser. Den hårde, naturlige overflade giver slip på begro-
ninger og overfladiske misfarvninger, men påvirkes ikke som 
sådan. 

- 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 
impræg ne  ring, som er specielt udviklet til netop dine natur-
sten. Vi har selv testet produkterne fra STONETREATMENT med 
godt resultat. Til skifer anbefaler vi en speciel wetlook-impræg-
nering, som også fremhæver farven, således at Monsoon Black 
skifer forbliver sort i sort.

- Fugesand
Vi har testet forskellige slags fugesand. Der er fordele og ulem-
per ved alle, uanset om det er almindeligt stenmel, en hård 
fugesand eller noget helt tredje. En hård fuge giver mindre 
ukrudt, men den skal også løbende repareres, så intet er helt 
vedligeholdelsesfrit.

Vores allerbedste råd til vedligeholdelse 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. En overkommelig recept på 
vedligeholdelse, også mentalt.

RED SANDSTONE
Navnet Red Sandstone røber kun en lille del af alt det, denne 
sten fortæller med sine farver og farvenuancer – fra sart sand-
farvet over gylden og rødbrun til varm rød. Denne røde sand-
sten bærer et ægte, sydlandsk temperament ind i dit havemiljø. 

Den leder uvilkårligt tankerne til solen og varmen i landene 
omkring Middelhavet. Minder fra ferierne dukker op, og du hu-
sker skønne dage og lune aftener i fremmedartede omgivelser 
med den nærmeste familie eller gode venner omkring dig. 

Red Sandstone lægger en lun, harmonisk glød af farvenuan-
cer 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 skif-
tende koreografier af blomster, krukker og de små raffinemen-
ter, du køber med hjem fra torvet eller second-hand shoppen. 

MAHOGANY SANDSTONE
Mahogany er en ny, eksotisk personlighed i vores sortiment, 
og dens mørke og sanselige glød har allerede skaffet den 
mange beundrere. Den er klassisk og elegant og også lidt gå-
defuld, som om den bærer en hemmelighed med sig helt fra 
stenbruddet.

 Mahogany fik sit navn fra træsorten mahogni, men her 
taler vi jo ikke om træ. Vores Mahogany er en farve og en per-
sonlighed i toppen af det elegante og stilfulde. 

 Farvespillet i Mahogany er langt mere markant end i for 
eksempel den blidere Grey Sandstone, men ikke så intens som 
vores mørke fyrste, Dark Sandstone. Navnet Mahogany lover 
meget, mens dens indre sitrer i nuancer som grå, sort, rød og 
brun. Og den holder, hvad den lover.

 Du kan elegant og stilsikkert kombinere Mahogany med 
andre sandsten, hvis du ønsker et lysere eller mere krydret ud-
tryk. Den kan også komponeres sammen med materialer som 
beton, granit eller skifer. Flot og overraskende og utraditionelt. 
Sådan er det med sandsten. Naturen skabte den, og du inviterer 
den hjem og begynder en ny, kreativ samtale. 

RED SANDSTONE CIRKEL - DIAMETER 4 METER

SKIFER MED OG UDEN IMPRÆGNERING



SKIFER
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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 frem-
kommer efter imprægneringen. 

Behandlingen beskytter imod pletter, algebegroning og 
anden fugtpåvirkning. Dybde im prægneringen er en økono-
misk overkommelig forholdsregel, hvis du vil sikre, at din skifer 
 bevarer sit rene og friske udtryk. Farveskiftet følger gratis med. 
Den mørke farve i imprægneringen er jævnt aftagende men 
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 væsensforskel-
lige udtryk. Sort i sort eller sort i gråt. Du bestemmer selv, hvor-
dan din skifer skal udvikle sig – og hvordan den skal indvirke 
på dit haveanlæg. Du får en en prisbillig skifer, som med lidt 
ved lige holdelse kan forblive sort i sort og som, sammenlignet 
med sandsten, er næsten uden ujævnheder i overfladen.  
Skiferen kløves på samme måde som sandsten, men når skifer 
kløves, bliver overfladen mere jævn, end når man kløver sand-
sten. 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 Chelsea mønstret. Vi har den 
også i størrelserne 29×60 og 60×90 cm, som er dimensionerne 
i vores flotte Arkitektmønster, og som også vil være gode for-
mater til et mønster, du selv udvikler på pc’en eller på millime-
terpapiret. 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 STR. 60×90 CM PÅ EN REGNVEJRSDAG

Monsoon Black skifer

➤
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FRIT VALG OG DEN BEDSTE KVALITET PÅ ALLE PALLER
Du kan altid kombinere produkterne i vort sortiment. Du har 
frit valg på alle paller med det store produktprogram. Der ud-
over 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 vente-
tid fra du bestiller, til de rigtige sten udvælges og be arbejdes 
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 men-
nesker 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 - hver eneste gang.

SKIFER I MIX MØNSTER

SKIFER I ARKITEKT MØNSTER: 29×60 OG 60×90 CM

SKIFER
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Eneste leverandør 
med danske tests...

TESTET HOS TEKNOLOGISK INSTITUT

Vi har ingen forbehold uanset om du vil lægge natursten i din 
drømmehave eller i din indkørsel.

Vores natursten kommer fra de dybe stenbrud i Indien. De ser 
solen for første gang, når de skæres ud af den geologiske forhi-
storie i stenbruddet. Og straks begynder de at absorbere fugt. 
De er jo porøse. Og hvad sker der så, når Kong Frost møder op?

Hvordan har du det i hård frost? Og hvis nogen samtidig 
træder tungt på dig? Knækker du? Du er heldigvis et menneske. 
Du kan tåle det utroligste. Det kan LITHOS’ sandsten og skifer 
også. Teknologisk Institut har testet dem for os. 

Da vi i 2007, som de første i Danmark, begyndte at impor-
tere sandsten til Danmark var udgangspunktet, at vi skulle være 
100% sikre på den ypperste kvalitet fra start til slut. 

KVALITETEN TESTET OG GODKENDT AF PROFESSIONELLE
Derfor bad vi Teknologisk Institut undersøge, om stenene kan 
begå sig i det danske vejrlig. Sandsten og skifer. År efter år gen-
nem alle årstider og hverdagens strabadser. Vi vil nemlig være 
sikre på, at vi kompromisløst leverer sten i frostsikker kvalitet til 
dit haveprojekt og terrassen og indkørslen og indgangspartiet. 

Undersøgelsen konkluderer, at vores robuste sandsten 
og skifer kan tåle udfordringerne. Alligevel tager vi en ekstra 

kraftig livrem på, når det gælder belægning med natursten til 
indkørsel. Nogen forhandlere anser det som tilstrækkeligt med 
6 cm tykke natursten til indkørslen. De har dog en lang række 
forbehold som står med småt. Vi har valgt kun at sælge 7 cm til 
indkørsel, så du trygt og uden en masse knudrede forbehold kan 
lægge de smukke natursten i din nye indkørsel. Hos os risikerer 
du nemlig ikke at høre den skærende lyd af sten, der knækker 
eller flækker, bare fordi din rige onkel fra Amerika skal ind og 
vende sin SUV. Det er værd at bemærke,  at vi er den eneste danske 
leverandør, der har denne dokumentation fra Teknologisk Institut.

VORES FORPLIGTELSE = DIN GARANTI
Det hører også med til vores forpligtelse som din leverandør af 
natursten, at vi holder øje med de skiftende tilbud i markedet. 
Der er mange, som gerne vil handle med os, men gang på gang 
tjekker vi ud og takker nej. Vores leverandør er nemlig det første 
led i tillidskæden. Derfor har vi gennem alle årene siden starten 
i 2007 samarbejdet fast og trofast med ét stenbrud, som har en 
rent ud sagt hysterisk, intern kvalitetskontrol. Kun det bedste 
sendes op til os og den danske Kong Vinter.  

Hos LITHOS natursten sælger vi sandsten og skifer, uden at gå på 
kompromis og uden nogen forbehold, hver eneste gang.OLIVE SANDSTEN PÅ EN REGNVEJRSDAG
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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 ankom-
mer 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 naturste-
nene er råmaterialet. 

MILLIMETERPAPIR OG MIX
Hvis din kreativitet sprænger rammerne for vore standarddi-
mensioner, 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 mål-
løs over alt det, der kan lade sig gøre. Et par enkelte mønstre har 
vi dog altid pakket på lager og klar til hurtig levering.

MIX MØNSTERET
Består af fire forskellige størrelser, som er, hvad der rent grafisk 
skal til for at skabe ro i det samlede, visuelle udtryk. Med MIX 
mønstret kan du lægge stenene med en gennemgående gen-
kendelighed på de små havegange og over til den store terrasse.

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.

ARKITEKTMØNSTER
Vi sælger rigtigt mange kvadratmeter af vores såkaldte arki-
tektmønster, som består af en række sten i 60×90 cm efterfulgt 
af en række 29×60 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. 

MIX BESTÅR AF:
29×29, 29×60, 60×60, 60×90 CM

LITHOS-MIX BESTÅR AF:
20×20, 40×40, 40×60, 60×60 CM

ARKITEKT-MØNSTRET BESTÅR AF:
29×60, 60×90 CM
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ARKITEKT MØNSTRET I HELFORBANDT ARKITEKT MØNSTRET I HALVFORBANDT
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