
      MASSIVE TRINN8
Kvalitetsskifer fra Alta, Oppdal, Otta og Offerdal



Hvem husker ikke filmklassikeren “Herfra til evigheten”?
Tittelen er som en skapt beskrivelse for norsk skifer. 
Etter generasjoners bruk leter du forgjeves etter synlig slitasje 
på den gamle stabburstrappa. Du etterlater ikke spor på det 
som er skapt og formet gjennom millioner av år.
Massive trinn eller terrengtrinn om du vil, er etterspurt vare 
blant hyttefolk, hageentusiaster og i offentlige sammen-
henger. Massive trinn er miljøskaper i kombinasjon med 
andre skifer-og steinprodukter eller kun som naturlig terreng-
trapp i skrått terreng blant blomster, busker og trær.

Massive trinn stables enkelt - trinn for trinn - 
kan demonteres 
like enkelt.

Trinn på trinn i generasjoner

Trapp i Oppdalskifer.

.

Over 100 år gamle mosegrodde trinn - til glede  for nye generasjoner.

Terrengtrinn og terrasse i Oppdalskifer.



Terrengtrinn i Oppdalskifer.

Terrengtrinn og platting i Oppdalskifer.

Terrengtrinn i Oppdalskifer med sagede ender.Terrengtrinn i Oppdalskifer med sagede ender og reposhelle. 

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.
Den er både vakker og 

vedlikeholdsfri.



Terrengtrinn i Oppdalskifer. De tynneste øverst og de tykkeste nederst. 



En kjøresti fører deg kanskje til en massiv terrengtrapp.

Trapp og tørrmur (forskjellige sorteringer) i mørk Oppdalskifer. Kilespor er synlig. 



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

Terrengtrinn, tørrmur 25-45 cm, terrasse i medi bruddheller, bord og benker. Alt i Oppdalskifer.
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Salgsavdeling Sverige: Skifferbolaget AB, Odenskogvägen 1, S-831 48 Östersund
Tlf.: +46 63 208 60. Fax: +46 63 216 47

Ingen trinn er like.
Massive trinn sorteres

 i tykkelse 13-17 cm og 
dybde 50-80 cm.
Lengden sorteres i 

80 -100 cm, 100-120 cm, 
120-150 cm, 150-180 cm 

og over 180 cm.

Nøyaktige mål forutsetter
saging noe som gir

glatt kant.

Du investerer i verdiskaping
på hytta og hjemme 

i hagen.   


