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SVART GRANIT
Kallas också Svart Diabas och är känd som
en av de mest exklusiva stensorterna i världen.
Stenbrotten finns i södra Sverige mellan
Kristianstad och Värnamo.

Ett exklusivt material, därför tillkommer en 
kostnad jämfört med andra stensorter.

MÖRKGRÅ GRANIT
Den mörkgrå graniten bryts i Afrika.
Den går också under namnet Nero Impala.
Den är väl beprövad som gravsten i Sverige 
och tål vårt nordiska klimat mycket väl.

RÖDGRÅ GRANIT
Den rödgrå graniten bryts i Bohuslän och
går i andra sammanhang under namnet
Röd Bohusgranit.

LJUSGRÅ GRANIT
Den ljusgrå graniten bryts i Finland. Den går
också under namnen Näsi och Kuru Grey.
Tack vare stenens goda klyvbarhet passar
den utmärkt för helt råarbetade modeller.

RÖD VÅNGAGRANIT
Röd Vångagranit bryts i närheten av Kristianstad
i Skåne. Den håller en djupt röd färg med karak-
täristiskt svarta inslag.

BLÅ LABRADORGRANIT
Blå Labrador är en norsk granit. Dess fältspat-
kristaller reflekterar det infallande ljuset som ger 
den omtyckta blå skimmern. Färgvariationen är 
mycket låg.

Ett exklusivt material, därför tillkommer en 
kostnad jämfört med andra stensorter.

VIOLETT GRANIT
Violett granit bryts i Småland mellan Oskarshamn 
och Västervik. Stenen har en blålila framtoning.
Violett granit går också under namnet Flivik och 
internationellt under namnet Mahogany.

BLÅ ORION
Blå Orion är en gnejs som bryts i Indien. Materialet 
är beprövat i svenskt klimat sedan många år.
Färgerna varierar mycket med vågor i grått, lila
och svart. Inslag av röda stänk är vanligt
förekommande.

GRÅ BJÄRLÖVSGRANIT
Grå Bjärlövsgranit bryts i närheten av Kristianstad 
i Skåne. Den har en grå färg med varma inslag. 
Internationellt går den under namnet Champagne. 
Tack vare stenens goda klyvbarhet passar den 
utmärkt för helt råarbetade modeller.

HALLANDIA
Hallandia bryts i Halland. Stensorten är en gnejs 
och har därför annorlunda färgvariationer än en 
granit. Materialets hållbarhet är lika bra som hos
en granit. Färgerna varierar mycket med vågor 
i svart, rött och brunt.
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