
    HYTTER3
Kvalitetsskifer fra Alta, Oppdal, Otta og Offerdal



Naturens ekte varer setter preg på vårt bomiljø. Norsk skifer i sitt 
mangfold er et byggemateriale som er anvendelig til det meste. 
Skiferen glir naturlig inn som en vakker, miljøskapende og estetisk 
miljøfaktor sammen med hvilket som helst annet materiale. 

Hytteliv og rekreasjon er mye av tilværelsen for Ola og Kari.
Det er på hytta vi utfolder oss og slipper skiferløsningene til: 
Peisen du har drømt om, pipe i tørrmur, skifergulv med 
varme, veggløsninger ute og inne, uteareal med belegnings-
heller, flislagt terrasse, støttemurer, trapper og utemøbler.

Det gode hytteliv leves tett på
Oppdal-, Alta-, Otta- og 
Offerdalskifer! 
 

Det gode hytteliv

   Tørrmur og pipeheller i Oppdalskifer.

Benkplate i Ottaskifer og peis i Oppdal tørrmur.



Peis i Ottaskifer.

Veggkledning i Ottaskifer rust.

Utemiljø i Oppdalskifer.

Skifer er et fargespill 
for det blotte øye. 

Tilpasningsegenskaper og
anvendelighet utfordrer til 

kreative løsninger.

Et skarp skille mellom 
inne- og utebruk eksisterer 
ikke. Du kan skape naturlige 

overganger f.eks. ved å la 
gulvet gli over i en terrasse.
Varige verdier gir økt trivsel!

Mursten med hugget kant i Oppdalskifer. Oppdal tørrmur i kombinasjon med glass.

Ottaskifer i baderomsinnredning.



Tak og belegning i Altaskifer.

Fasade og hellesti i Oppdalskifer.

Hellesti i Oppdalskifer.

Peis og vegg i Oppdal tørrmur.



Gulv i Ottaskifer.

Ildsted i Oppdal tørrmur. Peis i Oppdal tørrmur.



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

Norsk skifer
er av ypperste kvalitet 

globalt sett. 
Den representerer noe av 
det mest slitesterke som 
naturen har åpenbart.
Den er tidløs og svært 

tilpasningsvennlig.

Når god byggeskikk skal
synliggjøres, er skiferen 
med sin form og farge

en selvfølgelighet.

Du investerer i verdiskaping
i hus og hytte!   

Tørrmur og pipeheller i Oppdalskifer.


