
BELEGNING7
Kvalitetsskifer fra Alta, Oppdal, Otta og Offerdal



Kunsten å legge skifer utføres ofte av erfarne håndverkere, 
spesielt i offentlige sammenhenger. Privat utfører mange av 
oss arbeidet selvgjort og velgjort på hytta og hjemme. 

Belegning i skifer (belegningsheller/bruddheller) blir alltid lagt 
merke til. Tenk på at når du går på skifer, trår du på et materiale 
som er blitt til gjennom voldsomme naturprosesser for mil-
lioner av år siden. Dette naturens mesterverk får du et tett 
forhold til: Du trår på uslitelige heller, du går steg for steg i 
skifertrapp, du får varme i kropp og sjel fra skiferpeisen, og du 
kan tilpasse bord og benker av skifer i ditt hagemiljø.

Skifer er tidløs og 
evigvarende! 

På uslitelig grunn

   Terrasse i Ottaskifer og gangvei i Oppdalskifer.

Belegg i Oppdalskifer.



Uteplass i Oppdalskifer.

Belegning i Oppdalskifer.

Belegning Altaskifer kombinert med granitt.

Kjørespor med belegning i Oppdalskifer.

Hellegang i Oppdalskifer.

Hellegang i Ottaskifer.

Norsk natursten 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 sklisikker og 

100% vedlikeholdsfri.



Belegning i Oppdalskifer. 

Belegning: Oppdal- og Ottaskifer i kombinasjon med Larvikitt.

Fortau belagt med Oppdalskifer.



Belegning i Ottaskifer.

Belegning i Altaskifer.

Belegning i Oppdalskifer kombinert med granitt.

Belegning i Altaskifer.



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!   

Hyttetun og kjøresti belagt i Oppdalskifer.


