
TRAPPER OG GULV2
Kvalitetsskifer fra Alta, Oppdal, Otta og Offerdal



Våre liv tilbringes mest innendørs. Slik er virkeligheten i vårt 
hjørne på kloden, med snø og is bortimot halve året. Derfor 
handler mye av tilværelsen om det sunne og tidløse innemiljø. 
Skifer på trapper, gulv, terrasser og verandaer anbefales både 
av arkitekter og håndverkere som et unikt produkt.
Skiferens egenskaper gjør det mulig å bearbeide planet/over-
falten. “Børstet skifer” f. eks.  gir en naturlig  og vakker glans. 
Børsteteknikken fjerner den groveste teksturen i overflaten. Dette 
fremhever spillet i skiferen med dybde-, lys- og skyggevirkning. 

Velger du i tillegg behagelig gulvvarme under flis eller bruddheller 
så har du lagt favorittgulvet for deg 
og dine + eventuelle 
firbente venner.

 Ha det godt under føttene!

Trinn og flis i Ottaskifer (Pillarguri) med slipt plan.

Flis i Altaskifer med naturplan.



Maxi bruddheller i Ottaskifer med naturplan.

Flis i Altaskifer med naturplan.

Flis i Ottaskifer (Pillarguri) med slipt plan.Flis i Oppdalskifer med slipt plan.

Norsk skifer er slett ikke 
ensfarget grå og trist. 

Fargespillet i skifer er unikt 
og spesielt. Materialtet har 
alle positive miljøfaktorer 

og er blitt en norsk eksport-
vare i betydelig målestokk.

 
Skiferen tåler alle påkjenninger 

i vår daglige bruk - livet ut.
Overflaten er vakker 

og vedlikeholdsfri.



Flis i Ottaskifer (Pillarguri) med slipt plan.

Flis i Altaskifer med slipt plan.       

Flis i Oppdal- og Ottaskifer med børstet plan.Flis og trinn i Altaskifer med naturplan.



Bruddheller i Ottaskifer med naturplan.

Flis og trinn i Ottaskifer med naturplan.                   Flis og sokkellist i Ottaskifer (Pillarguri) med slipt plan.



Minera Norge AS 7340 Oppdal 
Telefon:   72 40 04 60 
Telefax;   72 40 04 61 
Epost:    info@mineranorge.no 
Hjemmeside: www.mineranorge.no

Spør etter våre temabrosjyrer for Alta-, Oppdal-, Otta- og Offerdalskifer.
Nr 1: Interiør  Nr 2: Trapper og Gulv  Nr 3: Hytter  Nr 4: Tak og piper  Nr 5: Fasade og forblending  Nr 6: Terrasser og trapper   

Nr 7: Belegning  Nr 8:  Massive trinn  Nr 9: Tørrmur

Forhandler:

Salgsavdeling Oslo: Fossumveien 70, 1359 Eiksmarka
Tlf. 67 16 49 90. Fax 67 16 49 99

Bruddheller i Ottaskifer med naturplan.
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Salgsavdeling Sverige: Skifferbolaget AB, Odenskogvägen 1, S-831 48 Östersund
Tlf.: +46 63 208 60. Fax: +46 63 216 47

Trappetrinn og gulvflis kan 
leveres med forskjellig grad
av bearbeiding. Denne kan 

variere noe på de forskjellige 
produksjonsteder.

Kalibrering til jevn tykkelse 
blir mer og mer vanlig.

Tardisjonelt er skiferen levert 
med naturplan. Den leveres 

nå med både børstet 
og slipt plan/overflate.

Det anbefales impregnering 
av overflaten på innvendige 

trapper og gulv.


