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60x60 grå 



Betonfliser er altid et sikkert valg uanset hvad 
dit projekt er. Vores betonfliser bruges både 
til at anlægge terrasser, indkørsler, stier og 
meget mere.  
 
Betonfliser er et stilsikkert og populært valg 
både på grund af flisernes rolige og stilsikre 
udtryk, men også fordi betonfliserne passer 
ubesværet ind i alle miljøer. 

Vores fliser fås fra modulstørrelsen 30x30 cm 
og fås helt op til 90x90 cm.
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BETONFLISER

60x60 grå 



Større fliser giver mange spændende og for-
skellige udtryk. Når man benytter store fliser 
får man færre fuger hvilket giver roligere og 
enklere overflader.  
 
Store fliser kan stå alene, men er også flotte 
kombineret med fliser i andre størrelser eller 
beton / granit brosten hvilket giver belægnin-
gen et spil. 
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TREND: STORE FLISER

30x90 grå
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50x50x sort 40x40 grå

50x50 sort
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30x60 grå

30x90 grå60x60 grå
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30x60 grå

30x30 grå



Eksklusive fliser er til dig der kræver 
ekstra af din belægning. Vores eksklus-
ive fliser fås i forskellige modeller: Sort 
“Plus”, SoftLine og struktur. 
 
Sort “Plus” er en flise model hvor den 
sorte farve er fremhævet via en special-
coating.
  
SoftLine er en flise model fremstillet ved 
vådstøbning som giver en “glat” og tæt 
overflade.

Struktur er en flise model med præg i 
sin overflade. 

EKSKLUSIVE FLISER
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SoftLine

30x30, 30x60 & 30x90

Struktur
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50x50 grå

25x50 grå

Sort “Plus”

90x90 grå



Staby Fliser og hegn har produceret fliser siden 1968, og har derfor fejret 50 års jubilæum 
i branchen. Vores sten produceres i et utal af variationer og farver, og hvad enten du skal 
bruge fliser til din indkørsel, havegang, terrasse eller vej, har vi et stort og flot udvalg. Det 
gælder naturligvis også, hvis du søger en erhvervsløsning.
 
Alle vores produkter CE og Trekant mærket efter Betonvare kontrollens højeste krav. 
Dette sikrer at du som forbruger får den bedst mulige kvalitet.

Udforsk vores webshop med over 1500 produkter til haven på www.staby-fliser.dk
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OVER 50 ÅR I BRANCHEN
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STABY FLISER & HEGN A/S
Industriarealet 47, 6990 Ulfborg

97 14 14 52

post@staby-fliser.dk

www.staby-fliser.dk

Åbningstider

Mandag - Torsdag 7-17
Fredag 7-16
November, December, Januar og 
December
Mandag - Fredag 7-16

- Din garanti for kvalitet

Hurtig levering Professionel rådgivning

besøg vores webshop www.staby-fliser.dk


