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Granit er et fantastisk naturmateriale som er et 
hårdt, solidt og uforgængeligt materiale. Granit 
bliver smukkere og smukkere med årene og holder 
sit smukke farve i årtier. 

Vi har 50 års erfaring indenfor salg og produktion af  
uderums produkter. Vores forskellige typer granitar-
tikler fås bl.a. som fliser, kantsten, chaussesten, trap-
per, figur og vandsten.

Ved Staby Fliser & Hegn går vi ikke på kompromis 
med kvalitet. Vi stiller høje krav til vores leverandør 
så vi har den kvalitet vores kunder efterspørger. 
Vores samarbejdspartner er Danmarks største lever-
andør af granitartikler, hvilket er med til at sikre kval-
iteten er i top.   

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

Velkommen til vores granitunivers og god fornøjelse.
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GRANIT TIL HUS 
OG HAVE
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Granitfliser er en solid og holdbar løsning. 
Granit er et holdbart materiale som hold-
er sit farve i årtier. 
 
Granitfliser bruges både på terrasser, ind-
kørsler og gangarealer − alt efter hvilken 
tykkelse man vælger.

Fliserne fås i forskellige farver og formater 
hvilket giver muligheden for at finde den 
rette belægning til dit projekt.

Alle vores granitfliser er jetbrændte, hvilke 
giver en jævn, rustik og skridsikker over-
flade. 

GRANITFLISER
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Trapper i granit er en yderst flot og 
vedligeholdelsfri løsning. 
Granittrapper holder i årtier og 
er tit en engangsinvestering som 
pryder huset i mange år. 

Vores standard granittrapper er 
alle jetbrændte, hvilket gør trap-
pen skridsikker, selv når den er 
våd. 

Trapperne fås i forskllige runde og 
firkantet modeller i forskellige farv-
er og antal trin.

GRANITTRAPPER
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Granit kantsten har utallige 
anvendelsesmuligheder og 
bruges bl.a. til afgrænsninger, 
trapper og blomsterbede. 

Kantstenene fås i forskellige 
farver, længder, tykkelser, 
overflader og kanter. 

Kantstenene er naturmate-
riale, hvilke betyder, at hver 
enkle kantsten giver et unikt 
udtryk.  

GRANIT KANTSTEN
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Igennem tiden har vi rådgivet, hjulpet og samar-
bejdet med arkitekter, anlægsgartnere og entre-
prenører med mange spændende og forskellige 
projekter.  
 
Vi har ugentlig forespørgelser på bl.a. fliser og trap-
per i special mål. Forespørgelserne bliver tegnet 
og beregnet, så vi finder projektets pris – Derfor er 
vi sikre når vi siger: vi kan hjælpe dig i mål med dit 
projekt. 

Du kan forvente op til 12 ugers leveringstid på 
specialfremstillet granitartikler.  

EN LØSNING TIL 
DINE BEHOV
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De små detajler giver pro-
jektet prikken over i’et. 
 
Meget populære detajler 
er bl.a. LED skinner under 
trin og lys i fliser. 

DE SMÅ DETAJLER

1

3

2
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1. Granit trin med LED lys
2. Forskellige størrelser trin

3. Store granitfliser 50x100 cm
4. Smal trappetin med alu liste
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Trappefliser er særdeles veleg-
net til at forny og beklæde en 
trappe. Fliserne er skridsikre selv 
når det vådt. 

Fliserne fås i forskellige farver 
og formater. 

TRAPPEFLISER

Vi har stort udvalg af chauss-
esten i forskellige formater og 
farver. Chaussestenene har for-
skellige oprindelsesland hvilket 
gør farverne og stenene unik-
ke.  

Chaussestene har utalige an-
vendelsesmuligheder hvor kun 
fantasien sætter grænsen.

CHAUSSESTEN
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Granit fås i et stort udvalg af 
former og figure. Hos Staby 
Fliser & Hegn har vi et stort ud-
valg af bl.a. frostsikre krukker, 
vandsten, kompasroser, figure, 
dæksler og meget mere.  
Se vores udvalg i vores udstilling 
eller på www.staby-fliser.dk

GRANIT I ALLE FORMER
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Vi ved det er svært valg, at vælge den rigtige farve granit. Det er derfor 
muligt at bestille en prøvepakke med vores forskellige farver granit. 
 
Granit er et naturmateriale, hvilket betyder at hver stykke granit kan 
varierer i farve og udseende. Hver enkel stykke granit er unikt. 

Vores erfarne sælgere kan hjælpe med at finde den rette løsning til dit 
projekt, samt rådgive om farver, størrelser og detajler – kontakt os endelig 
og få en snak.

Vi ønsker at du får en god oplevelse i forbindelse med valg af produkter. 

EN GRÅ ER IKKE BARE EN GRÅ...

1 2
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1. Lysgrå G603
2. Mørkegrå G654
3. Koks / sort G695
4. Granja grå
5. Bohus rød
6. indisk rød

3 4

5 6



Staby Fliser og Hegn har produceret fliser og hegn siden 1968, og har 
derfor fejret 50 års jubilæum i branchen. Vi importer kvaltietsgranit i 
forskellige former og farver, så vi har helt sikkert en løsning til dig uanset 
om du skal have ny belægning, trappeløsning eller andet til dit ude- 
rum.
 
Det meste af vores granit kommer fra Kina og Portugal, hvor der jævn-
ligt bliver tjekket op på kvalitet, så den lever op til vores høje krav.  

Udforsk vores webshop med over 1.500 produkter til haven på  
www.staby-fliser.dk17

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


