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Belægningssten giver dig mulighed for at give krea-
tiviteten frit løb. Belægningssten fås i mange forskel-
lige tykkelser, formater og farver.

Vi har 50 års erfaring indenfor salg og produktion 
af uderums produkter som belægningssten. Vores 
forskellige typer belægningssten fås i klassiske for-
mater og serier som herregårdssten, hollændersten, 
græsarmering og maskinlægningssten. 

Når du vælger Staby Fliser & Hegn sikre du et 
kvalitetsprodukt. Vores store sortiment af belæg-
ningssten er alle CE mærket samt produceret efter 
betonvarekontrollens højeste krav. 

Mød os i vores store udstilling i Ulfborg, gå på op-
dragelse i kataloget eller på www.staby-fliser.dk. 

Velkommen til vores univers af belægningssten og 
god fornøjelse.
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BELÆGNING TIL 
ETHVERT BEHOV



Herregårdssten er en af vores mest 
poulære belægningssten og bestemt en 
af vores bedst solgte. 

De slåede kanter herregårdsstenen har, 
giver belægningen et rustisk udseende. 
De slåede kanter giver hver enklte flise sit 
eget unikke udtryk.  

Vælger du en belægning med her-
regårdssten får du en belægning med 
masser af muligheder. Stenene fås i 
mange størrelser og farver.  
 
Stenene fås bl.a. i størrelserne: 14x21x5,5, 
14x21x7, 21x28x7, 28x28x7 og fås også i 
halve og cirklesten. 

HERREGÅRDSSTEN SLÅET KANTER
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EN SERIE MED MULIGHEDER
NORMALSTEN
HALVE
KVADRAT 
MEGA 
MAXI 
MAKRO 
CIRKELSTEN
BLOKKE 
CIRKELBLOKKE
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Herregårdssten standard er en 
klassisk belægningssten med lige 
kanter. 

Herregårdsstenen fås i forskellige 
farver samt med cirkler og kant-
blokke. 

Stenene har mange anven-
delsesmuligheder og giver et har-
monisk udtryk til både nybyg og 
fornyelse af ældre belægning. 
 
Lige herregårdssten fås i størrelsen 
14x21x5,5. 

HERREGÅRDSSTEN LIGE
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Hollændersten er en klassisk 
belægningssten som ikke 
går af mode. Belægnings- 
stenen har et tidløst design 
og har masser af anven-
delsesmuligheder. 

Hollændersten kan bruges 
til indkørsler, terrasser og 
gangstier. Hollændersten 
måler 10x20x6 cm og er dob-
belt så lange som de er bred-
de.

HOLLÆNDERSTEN
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Bryggersten har en jævn 
overflade med nedrundede 
hjørner, der giver belægnin-
gen et blødere udtryk og et 
brostenslook. 

Hvis du vælger en løsning 
med bryggersten, får du 
en tidsløs, diskret og robust 
løsning, der er velegnet til 
havegange, indkørsler og 
terrasser. 
 
Bryggersten fås i 14x21x5,5cm

BRYGGERSTEN

12



Betonklinkerne har belægn-
ingstegls udseende og be-
tonens ensartethed og flotte 
overflade samt kanter.

Betonklinker er flotte og kan 
bruges på terrasser, indkørsler 
og p-pladser. Klinkerne fås i 
fem forskellige farver: Grå, gul 
teglmix, sort og siena.

Klinkerne fås i størrelsen 
11,5x23x6,5 cm, og giver en 
jævn belægning.

BETONKLINKE M23
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Modulserien er en flot serie af 
fliser i målene 10×30 cm med 
masser af specialsten til bl.a. 
afslutningerne. 

Modulserien har mange an-
vendelsesmuligheder som 
indkørsler, p-pladser, men kan 
også bruges til terrasser og 
gangstier.

Modulserien måler 10x30x7,5 
cm.

MODULSERIEN

15



Flotte og holdbare løsninger bliver mere og mere 
efterspurgt. Det betyder at vi gør alt for at, du får 
den bedst mulige kvalitet. 

Når du vælger Staby Fliser & Hegn sikre du et 
kvalitetsprodukt. Vores store sortiment af belægn-
ingssten er alle CE mærket samt produceret efter 
betonvarekontrollens højeste krav. 

Det betyder, du får produkter der opfylder danske 
standarder for betonvarer og er underlagt 3. parts 
overvågning af betonvarekontrollen. 

Enkle serier af belægningsstenene produceres med 
beton i 2 lag. 1 fin lag i toppen som giver en fin og 
flot overflade og en grov i bunden som sikre den 
høje styrke. 

DEN HØJESTE 
KVALITET
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Græsarmeringssten er 
belægningsstenen som har 
huler igennem stenene. 

Her vokser der synligt græs. 
Græsarmering giver et flot 
spil mellem beton og græs.
 
Belægninger med græsarm-
ering giver et effektivt dræn 
af overfladevand uden brug 
af kloakering.

Modellerne fås bl.a. i 30x30, 
15x30, 20x20 og 30x40.

GRÆSARMERING
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Belægningstegl er flotte og 
yderst holdbare. Belægning-
stegl er et ægte naturprodukt. 
Produktet er hårdtbrændt og 
frostsikre. 

De smukke belægningstegl 
skaber smukke, klassiek og 
holdbare løsninger. 

Teglene fås i 11,80x24x5,2 cm.

BELÆGNINGSTEGL
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Betonbrosten er en lille belæg- 
ningssten med en tykkelse på 6 
eller 8 cm. 

Betonbrostenen kan håndter 
enormt tryk, da stenen ikke er 
større. Stenen bruges oftest som 
kombination med andre fliser.

Fås i 6x6x60 og 10x10x6 eller 8 cm

BETONBROSTEN
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Maskinsten benyttes oftest 
til erhverv belægninger, 
men bruges også til bl.a. 
indkørsler. 
Vi har et bredt sortiment af 
forskellige maskinsten. 

MASKINSTEN
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1. Butterfly sten
2. SF-sten
3. Klostersten

4. 30x30 med låsetapper
5. Coloc belægning

22

1

2

3



Staby Fliser og Hegn har produceret fliser og hegn siden 1968, og har 
derfor fejret 50 års jubilæum i branchen. Vores sten fås i et utal af varia-
tioner og farver, hvad enten du skal bruge fliser i indkørsel, terrasse eller 
havegange, har vi et stort og flot udvalg. 
 
Alle vores belægningssten er CE og trekantsmærket efter betonva-
rekontrollens højeste krav. Dette sikre du som forbruger får den bedst 
mulige kvalitet.  

Udforsk vores webshop med over 1.500 produkter til haven på  
www.staby-fliser.dk23

OVER 50 ÅR I BRANCHEN
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STABY FLISER & HEGN
Industriarealet 47, 6990 Ulfborg

97 49 14 52

post@staby-fliser.dk

www.staby-fliser.dk

Åbningstider

Mandag - Torsdag 7-17

Fredag 7-16

November, December, Januar 
og Februar

Mandag - Fredag 7-16

– Din garanti for kvalitet

Hurtig levering Professionel rådgivning

besøg vores webshop www.staby-fliser.dk

BESØG VORES INDE- OG UDENDØRS UDSTILLING


