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deLAR Av bendeRs  IdépARK v Id  huvudKontoRet  I  edsväRA

kuNDEN i SENtRuM
Helt siden starten i 1960 har våre ambisjoner vært å imøtese våre kunders 
behov. Vi tror at denne filosofien har bidratt til at Benders i dag er en av de 
ledende nordiske leverandørene av produkter i naturstein, betong og teglstein 
for bygg- og anleggsektoren med en stadig vekst i Europa. Benders har i dag en 
omsetning på over en milliard SEK og nesten femhundre ansatte. Vårt entre-
prenørskap karaktiseres av lydhør forretningssans som gir grunnlag for lange og 
sterke relasjoner med både kunder og leverandører.

FoRREtNiNgSiDè, viSjoN og StRatEgi
Vårt mål er å utvikle, produsere og markedsføre konkurransedyktige produkter 
og tjenester med høy kvalitet til bygg og anlegg. Produkter og tjenester som 
igjen bidrar til et sterkt og bærekraftig miljø der folk bor, lever, arbeider og 
omgås. Våre kunderelasjoner bygger på langsiktig engasjement der bransje-
kunnskap, erfaring og personlig service verdsettes høyt. Benders skal forene 
erfaring og kompetanse med nysgjerrighet på nye trender. Vi skal ligge ett steg 
foran i utvikling av nye produkter, og utvikle oss sammen med våre kunder for 
å skape fremtidens beste produkter.

EN koMplEtt lEvERaNDøR FoR utEMiljøEt 
Opp gjennom årene har vi viet oss til en intensiv produktutvikling med en 
stadig utvidelse av sortimentet – som med tiden har blitt så omfattende at vi 
med stolthet kan kalle oss en komplett helhetsleverandør for så vel offentlige 
som private miljøer. Vi håper også du ser oss som en nysgjerrig og engasjert 
samarbeidspartner. Har du et problem hjelper vi gjerne til, alltid med mål om 
at du aldri skal ha behov for mer enn en leverandør.

MER iNFoRMaSjoN pÅ WWW.BENDERS.No
Denne katalogen viser et lite utvalg av hva vi kan tilby. På vår hjemmeside finner 
du flere produkter, monteringsanvisninger og inspirerende miljøbilder – alltid 
oppdatert. Her finner du også vårt brede sortiment på tak, mark, infrastruktur, 
vegg, grunn og naturstein, kontaktinformasjon til vår selgere og forhandlere, 
alle våre kataloger og brosjyrer og mye annet, med mulighet for å søke i linkede 
pdf-filer.

KunnsKAp og tRAdIsJoneR
Med omsorg og kvalitet i alle ledd
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MER iNFoRMaSjoN pÅ WWW.BENDERS.No
På vår hjemmeside finner du oppdatert produktinformasjon, 
monteringsanvisninger og innspirerende miljøbilder. Du kan 
også lære deg mer om mark tilbehør, søke nærmeste forhand-
ler, bla i våre brosjyrer online og finne svar på mye annet.
Hvis du har problemer med å finne frem så bruker du søkefel-
tet. Siden er søkbar, også i linkede pdf-filer.

Skap DiN DRøM FoR utEMiljøEt vED hjElp av 
vÅRt iNSpiRaSjoNSvERktøy
På hjemmesiden finner du også vårt inspirasjonsverktøy. Her 
kan du velge fra vårt store sortiment og se hvordan produktene 
passer sammen. Skriv ut forslaget og ta det med til en av våre 
forhandlere – sammen finner dere en bra løsning!

tipS & RÅD
Heller, belegningsstein og murblokker er produkter som er 
produsert av naturlige materialer. Fargevariasjoner og overfla-
testruktur samt naturlige forskjeller fra et parti til et annet kan 
forekomme og gir produktene et unikt og naturlig utseende. 
Unngå fargefelter ved å plukke stein fra flere paller samtidig, 
stabel for stabel (ikke lag for lag) for best mulig resultat. 
Unngå problemer, velg produkter fra en erfaren produsent.

øvRig iNFoRMaSjoN
Miljøbildene er fotografert i ulike dagslys, som resulterer i at 
fargevariasjoner forekommer på bildene. For korrekt oppfat-
ning av farger, besøk din nærmeste Benders forhandler hvor 
du kan se fargeprøver.

Kalkutslag, fargeforskjeller og overflatestruktur kan forekom-
me fra en produksjon til en annen og er ikke reklamasjons-
grunn.
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bendeR MegAwALL

granitt
tRappE-
tR iNN

betong
tRoja 

aNt ikk

granitt
tRappE-
tR iNN

betong og nAtuRsteIn – en 
peRFeKt KoMbInAsJon
Betong og naturstein utfyller hverandre perfekt, og forsterker hverandres 
beste egenskaper. Det å blande ulike materialer er også en smart måte å 
holde kostnadene nede på, uten at det går utover kvalitet eller funksjon. 
Legg grunnlaget med prisgunstige betongprodukter for deretter å skape 
eksklusive detaljer med for eksempel en avdekking til støttemuren, knekte 
trappetrinn og kantstein i granitt. Dekorer med kulestein og sjøsin-
gel, legg gangsti med skiferheller – mulighetene er mange og bare 
fantasien setter grenser. Og takket være Benders sitt omfattende 
sortiment kan du få det du behøver hos kun èn leverandør. I vår 
brosjyre Bohusgranitt finner du flere natursteinsprodukter enn det 
vi har plass til å vise her!

betong
MEgatEkk

betong
tRoja 

aNt ikk
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BENDERS NATURSTEN

bohusgranit

granitt
hEllER
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skifer
hEllER

kule-
stein

betong
MEgaWall

natur-
singel

betong
MEgatEkk

Nyhet!

MetRo – en ModeRne steIn  
FoR de FLeste MILJØeR, se sIde 26 bohusgRAnItt, se sIde 66tRAIn, se sIde 53



du gjØr et klokt valg når du velger Orlando Antikk, Ocala 
Antikk eller Fantasi Antikk – For oss er disse framtidens trender! 
Du får en tettere og slettere overflate som gir lang levetid og som 
blir mer lettstelt. Alle tre typer leveres med flere ulike størrelser på 
hver pall, slik at du lett kan skape et spennende og levende utemiljø.  
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Framtidens  trender

orlando
se side 10 – 11

fantasi
se side 12 – 13
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Framtidens  trender

ocala
se side 8 – 9

gleM ikke 
nØdVendig 

tilbeHØr nÅr 
du bestiller 
se side 65



ocala Antikk selges i hel og halv pall med ulike formater av steinene.
For mer inspirasjon, legge- og monteringstips: www.benders.no
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ocALA AntIKK

grå grafitt

FaRgE

Dette er en ny universal stein som skaper en spesiell atmosfære med tre ulike formater på samme 
pall. Steinene passer både i private og offentlige miljøer og finnes i  tre farger. De ujevne kantene 
gjør at fugen synes enda bedre og med en tykkelse på 50 mm er steinen kjørbar.

BRukSoMRÅDER

175 x 140 x 50 mm

140 x 140 x 50 mm

210 x 140 x 50 mm

FoRM ocala Antikk
ca 112 kg/m2

gråmix

Naturlig følelse i moderne form

fraMtidens 
trender

ocALA Ant IKK gRå og gRAF Itt
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ocALA AntIKK 

ocALA Ant IKK gRåMIx



oRLAndo AntIKK

En helt ny serie spesialdesignede heller som skaper en levende overflate på sin unike måte. Passer 
bra i moderne private miljøer som uteplasser, garasje innkjøringer m.m. Hellene kommer i fargene 
grå, grafitt og gråmix, samt i tykkelsene 60 og 80 mm. Selges bare i helpall og har fire ulike stør-
relser på samme pall. 

grå grafitt

FaRgE

BRukSoMRÅDER

gJeLdeR  60  MM

gJeLdeR  80  MM
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440 x 330 x 60 mm 440 x 330 x 80 mm

330 x 330 x 60 mm 330 x 330 x 80 mm

220 x 330 x 60 mm 220 x 330 x 80 mm

550 x 330 x 60 mm

FoRM

550 x 330 x 80 mm

orlando Antikk 60 mm
ca 134 kg/m2

orlando Antikk 80 mm
ca 180 kg/m2

gråmix

oRLAndo Ant IKK gRå ØvRe bILde: oRLAndo AntIKK gRå
nedRe bILde: oRLAndo AntIKK gRAFItt

Klassisk moderne
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oRLAndo AntIKK

oRLAndo Ant IKK gRAF Itt

fraMtidens 
trender



FAntAsI AntIKK

Fire ulike størrelser blandet på samme pall. Det gir deg muligheten til å skape spennende kom-
binasjoner i leggemønsteret. Steinen blir etterbehandlet ved et hammerverk i fabrikken. Dette 
tar bort alle skarpe kanter og gir den et patinert utseende.

12

grafittgrå

FaRgE

Fantasi Antikk selges bare i hele paller med blandet 
format av steinene.

Fantasifulle kombinasjoner

FAntAs I  Ant IKK gRAF Itt

Fantasi Antikk 50mm
ca 112 kg/m2

210 x 140 x 50 mm

280 x 210 x 50 mm

140 x 140 x 50 mm

70 x 140 x 50 mmBRukSoMRÅDER

gråmix

FoRM

fraMtidens 
trender



FAntAsI AntIKK
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FAntAs I  Ant IKK gRå 



For mer inspirasjon, legge- og monteringstips: www.benders.no

FaRgE

FoRM

Makro 50 
210 x 210 x 50 mm
22.7 stk/m2, ca 112 kg/m2

obs! En skiferpreget og en slett overflate
Farge: Samtlige farger

helstein 40 
210 x 140 x 40 mm
34 stk/m2, ca 90 kg/m2

Farge: grå, grafitt og gråmix

grafittgrå gråmix terramix / 
Brunmix

Rødmix

halvstein 50 
105 x 140 x 50 mm
68 stk/m2, ca 112 kg/m2

obs! En skiferpreget og en slett overflate
Farge: Samtlige farger

helstein 50 
210 x 140 x 50 mm
34 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: Samtlige farger

BRukSoMRÅDER

gjelder 60 mm gjelder 50 mm gjelder 40 mm
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Mikro 50 
140 x 140 x 50 mm
51 stk/m2, ca 112 kg/m2

obs! En skiferpreget og en slett overflate
Farge: grå, grafitt og gråmix

helstein 60 
210 x 140 x 60 mm
34 stk/m2, ca 134 kg/m2

Farge: grå, grafitt og gråmix
(leveres også i rødmix og brun-
mix fra Sandefjord)

halvstein 60 
105 x 140 x 60 mm
68 stk/m2, ca 134 kg/m2

Farge: gråmix, Rødmix og Brunmix
(kun fra Sandefjord)

Maxi 
350 x 210 x 140 mm
20.4 stk/m2, ca 461 kg/m2

Farge: Samtlige farger

Mini 
210 x 140 x 140 mm
34 stk/m2, ca 304 kg/m2

Farge: grå, grafitt og gråmix

Maxi skarp 140
350 x 210 x 140 mm
20.4 stk/m2, ca 469 kg/m2

Farge: grå og grafitt

LAbyRInt antikk

Med Benders Labyrint Antikk skaper man nye miljøer med gammeldags sjarm. Labyrint serien gir 
et utall av muligheter med Maxi mur og Mini kant i kombinasjon med formatene Makro, Mikro 
og Sirkelstein. De miksede fargerne gir liv og glød. Her er det bare fantasien som setter grenser!

Gammeldags sjarm

se vår prisliste for oversikt over hvilke 
typer som kommer i hvilke farger

stor sirkelstein 50
140 x140 x 105 x 50 mm
60 stk/m2, ca 112 kg/m2

obs! En skiferpreget og en slett overflate
Farge: grå, grafitt og gråmix

Liten sirkelstein 50
140 x 140 x 52,5 x 50 mm
72 stk/m2, ca 112 kg/m2

obs! En skiferpreget og en slett overflate
Farge: grå, grafitt og gråmix

Makro 60 
210 x 210 x 60 mm
22,7 stk/m2, ca 133 kg/m2 
Farge: grå og gråmix 
(kun fra Sandefjord)

sirkelsett 60 mm
Selges i hel pall bestående av 3  
forskjellige størrelser.
Farge: gråmix, Rødmix og Brunmix

Mini skarp 140
210 x 140 x 140 mm
34 st/m2, ca 304 kg/m2

Farge: grå og grafitt
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LAbyRInt AntIKK

LAbyRInt  MAxI  Ant IKK gRåLAbyR Int  MAxI  sKARp gRå
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LAbyRInt AntIKK

LAbyRInt  Ant IKK heLste In gRå
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ØvRe b I Lde :  LAbyR Int  Ant IKK gRå
nedRe  b I Lde :  LAbyR Int  Ant IKK MAxI  gRAF Itt

LAbyRInt AntIKK

LAbyRInt  Ant IKK heLste In  
gRåMIx og MAxI  gRåMIx



En tromlet og skiferpreget belegningsstein i spennende klassiske formater. Går utmerket å kombi-
nere med øvrige steiner fra vårt populære Labyrint antikk sortiment. Velg blant flere ulike farger.

18

FaRgE

grafittgrå gråmix terramixRødmix

FoRM

Samtlige steiner finnes i alle farger.
obs! alle steiner i troja familien har en skiferpreget og en slett overflate

For mer inspirasjon, legge- og monteringstips: www.benders.no

helstein 50
210 x 140 x 50 mm
34 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: Samtlige farger

halvstein 50
105 x 140 x 50 mm
68 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: Samtlige farger

Makro 50
210 x 210 x 50 mm
23 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: Samtlige farger

stor sirkelstein
140 x140 x 105 x 50 mm
60 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: grå, grafitt og gråmix

Liten sirkelstein
140 x 140 x 52,5 x 50 mm
72 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: grå, grafitt og gråmix

Mikro 50
140 x 140 x 50 mm
51 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: grå, grafitt og gråmix

tRoJA AntIKK

BRukSoMRÅDER

Storselger i klassiske formater

tRoJA Ant IKK heLste In gRåMIx og 
Knust  gRAnItt  hvIt

tRoJA Ant IKK MAKRo gRåMIx og LAbyR Int  MAxI  Ant IKK gRåMIx
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tRoJA AntIKK

tRoJA Ant IKK heLste In gRåMIx



ØvRe og nedRe  b I Lde :  tRoJA Ant IKK MAKRo gRåMIx

20



tRoJA AntIKK
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tRoJA Ant IKK heLste In gRåMIx,  MegALoc gRå og MegAteKK gRå



bAs MeD eller Uten fas

En klassisk belegningsstein som man aldri går lei. Bruksområdene er mange - uteplasser, foran 
garasjer eller gangstier. Legg den rett, diagonalt, i forbandt eller som en bord. Hva du enn gjør 
så blir det vakkert og lettstelt.

FaRgE

grå grafitt

BRukSoMRÅDER

bas med fas
210 x 105 x 80 mm
45.4 stk/m2, ca 180 kg/m2

bas uten fas
210 x 105 x 60 mm
45.4 stk/m2, ca 134 kg/m2

bas uten fas
210 x 105 x 80 mm
45.4 stk/m2, ca 180 kg/m2

bas med fas
105 x 105 x 60 mm
90.8 stk/m2, ca 134 kg/m2

FoRM
bas med fas
210 x 210 x 60 mm
22.7 stk/m2, ca 134 kg/m2

bas med fas
210 x 210 x 80 mm
22.7 stk/m2, ca 180 kg/m2

bas uten fas
210 x 210 x 60 mm
22.7 stk/m2, ca 134 kg/m2

bas med fas
210 x 105 x 60 mm
45.4 stk/m2, ca 134 kg/m2

bas med fas
210 x 140 x 60 mm
34 stk/m2, ca 134 kg/m2

bas med fas
210 x 70 x 60 mm
68 stk/m2, ca 134 kg/m2

bas med fas
140 x 140 x 60 mm
51 stk/m2, ca 134 kg/m2

gjelder 60 mm gjelder 80 mm

alle dimensjoner produseres i grå og  grafitt. Bas med fas 210x210x100 mm, 210x70x60 mm, 
Diagonalstein 198x70x140x60 mm og Bas Drain 210x210x100 mm disse produseres kun i grå. 

22

bAs gRå og KAntste In I  gRAnItt

bas uten fas
210 x 210 x 80 mm
22.7 stk/m2, ca 180 kg/m2

bas med fas diagonalstein
198 x 70 x 140 x 60 mm 
43.5 stk/m2, ca 134 kg/m2

bas med fas
210 x 210 x 100 mm
22.7 stk/m2, ca 225 kg/m2

Evig tidløs

bas med fas
210 x 140 x 80 mm
34.0 stk/m2, ca 180 kg/m2

ny

bas drain med fas
210 x 210 x 100 mm
22.7 stk/m2, ca 170 kg/m2

ny

bas uten fas
210 x 140 x 60 mm
34.0 stk/m2, ca 134 kg/m2

ny

bas uten fas
210 x 140 x 80 mm
34.0 stk/m2, ca 180 kg/m2

ny

nyHet!
bas uten fas
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bAs

bAs gRå

bAs gRå
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RustIK

RustIK  gRå

grå grafitt

Det klassiske formatet til Rustik gir et behaglig utseende. Den ujevne overflaten skaper liv og 
glød. Rustik er og blir tidløs.

halvstein selges ikke separat.
hver pall inneholder 28 stk halvstein og 336 stk helstein.

helstein
210 x 140 x 50 mm
34 stk/m2, ca 112 kg/m2

halvstein
105 x 140 x 50 mm
68 stk/m2, ca 112 kg/m2

FoRMFaRgE

BRukSoMRÅDER

Er og forblir tidløs
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RustIK

Rust IK  gRå og gRAF Itt



MetRo gRå

MetRo

Steinen for deg som ønsker en moderne og slett stein. Steinen har små faser og gir et  
belegg som egner seg godt for rullestol, handlevogn og liknende. Steinen passer for bruk i det 
offentlige rom og i private gårdsplasser. Steinens små faser gjør vedlikeholdet enklere.

FoRM

Spennende ny utforming

26

oBS! gråmix kommer bare i 50 mm.grå grafitt

FaRgE

helstein 40 
210 x 140 x 40 mm
34 stk/m2, ca 90 kg/m2

helstein 50 
210 x 140 x 50 mm
34 stk/m2, ca 112 kg/m2

BRukSoMRÅDER gjelder 50 mmgjelder 40 mm



MetRo gRå og MAxI  sKARp 140 gRå
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MetRo
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Dette er en stein med lange tradisjoner. Den har avrundet form i overflaten og passer til alle 
typer gårdsplasser, store som små. Gi uterommet ditt et personlig preg ved å velge blant våre 
mange farger.

stIL

helstein
210 x 140 x 50 mm
34 stk/m2, 
ca 112 kg/m2

helstein
210 x 140 x 60 mm
34 stk/m2, 
ca 133 kg/m2

halvstein
105 x 140 x 50 mm
68 stk/m2, 
ca 112 kg/m2

halvstein
105 x 140 x 60 mm
68 stk/m2, 
ca 133 kg/m2

FoRM

st I L  gRå og gRAF Itt

grå grafitt gråmix

FaRgE BRukSoMRÅDER

gJeLdeR  50  MM

gJeLdeR  60  MM

Stilfull og klassisk

oBS! Rødmix og brunmix kommer bare i 60 mm.

Rødmix Brunmix



st I L  gRå,  bLoKK gRå og nAtuRs IngeL
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stIL



poMpeJI

Med Pompejis egenartede form kan du skape de mest fantastiske uteområder. Tankene  føres til 
eksklusiv skifer, men er faktisk lettlagt belegningsstein for norskt klima og uteplass. Dessuten er 
den lett å kombinere med andre belegningssteinstyper. Kommer med slett overflate.

For mer inspirasjon, legge- og monteringstips: www.benders.no

FoRM

pompeji 60 mm
34 stk/m2, ca 134 kg/m2

BRukSoMRÅDER

30

Form som skaper fantastiske overflater 

FaRgE

gråmix

poMpeJ I  gRåMIx
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veRo

veRo gRAF Itt  sK IFeR

En ny belegningsstein med en egenartet form som skiller seg ut fra det vanlige.  
Med denne kan du skape et eksklusivt miljø rundt hele huset. Finnes i en skiferlignende 
overflate. Denne kommer i fargen grafitt. 

grafitt skifer

FaRgE

220 - 375 x 50 mm
13 stk/m2, ca 112 kg/m2

FoRM

For mer inspirasjon, legge- og monteringstips: www.benders.noBRukSoMRÅDER

Ny og unik design



oxFoRd pAtInA og cAMbRIdge

En ny generasjon heller med skiferpreget og patinert natursteinslignende overflate. Velg mellom 
to strukturer etter smak og behag! Benders Oxford og Cambridge brukes ofte når man ønsker 
å skape et eksklusivt miljø som minner om skifer, men til en vesentlig lavere kostnad. Passer 
perfekt i kombinasjon med Troja belegningsstein. En ny og moderne helle for den som vil ha 
det lille ekstra. 

FoRMFaRgE

grafittgrå

oxford patina
400 x 400 x 50 mm
6.25 stk/m2, ca 115 kg/m2

cambridge 
420 x 420 x 50 mm
5.7 stk/m2, ca 112 kg/m2

cambridge 
420 x 420 x 60 mm
5.7 stk/m2, ca 134 kg/m2

BRukSoMRÅDER

32

cAMbRIdge gRAF Itt

oxford patina finnes i grå og grafitt samt er 
skiferpregt og patinert. cambridge fåes i grå 
og grafitt og er skiferpreget.

Nære naturen



  oxFoRd pAtInA og cAMbRIdge 
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cAMbRIdge gRAF Itt
LAbyR Int  Ant IKK gRå og 
sJØs IngeL  svARt/hvItMIx

spennende 
MØnster-
koMbiner 

belegnings-
stein og 

Heller



JupIteR og oRIon

Orion og Jupiter produseres med en våtstøpt betong som gir en lettstelt og slites-
terk overflate med ett flott natursteins utseende. Du kan kombinere størrelser for 
et ekstra livfullt utseende.

FaRgE

grafitt

34

Jup IteR  gRåMIx og bohus gRAnIttMuR

Jupiter og orion er våtstøpte 
og finnes i grafitt og gråmix.

BRukSoMRÅDER

Jup IteR

oRIon

FoRM Jupiter orion

Mini
ø 1500 mm, tykkelse 38 mm
1 stk senterhelle ø 600 mm + 
8 stk sirkelheller. ca 157 kg/stk  

Maxi
ø 2400 mm, tykkelse 38 mm
orion Mini + 16 stk sirkelheller
 ca 400 kg/stk  

bord
2700 x 2700 mm, tykkelse 38 mm 
Brukes som ytterramme for orion Maxi 
Består av12 stk tilpasningsheller.
ca 247 kg/stk  

450 x 450 x 38 mm
4,9 stk/m2, ca 89 kg/m2

600 x 450 x 38 mm
3,7 stk/m2, ca 89 kg/m2

300 x 300 x 38 mm
11,10 stk/m2, ca 89 kg/m2

450 x 300 x 38 mm
7,4 stk/m2, ca 89 kg/m2

Elegante former til et stilfullt utemiljø

gråmix



35oRIon MAxI  Med boRd gRåMIx

JupIteR og oRIon



sLette heLLeR MeD eller Uten fas 
og KAntsteIn 
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Slette heller er moderne og lettstelt. Funkistrenden har gitt disse hell-
ene et nytt løft i popularitet. Enkelheten hjelper til og løfte frem andre  
materialer, ekstriør og grøntarealer. 

FaRgE

grafittgrå

FoRM

Kantstein 500 x 250 x 50 mm
2 stk/lm, ca 30 kg/lm

Kantstein 700 x 300 x 70 mm
1,43 stk/lm, ca 49 kg/lm

350 x 350 x 50 mm*
8 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: grå og grafitt

350 x 175 x 50 mm*
16 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: grå og grafitt

350 x 350 x 60 mm*
8 stk/m2, ca 134 kg/m2

Farge: grå og grafitt

350 x 175 x 60 mm*
16 stk/m2, ca 134 kg/m2

Farge: grå og grafitt

350 x 350 x 80 mm*
8 stk/m2, ca 180 kg/m2

Farge: grå og grafitt

350 x 175 x 80 mm*
16 stk/m2, ca 180 kg/m2

Farge: grå og grafitt

350 x 350 x 40 mm*
8 stk/m2, ca 90 kg/m2

Farge: grå

175 x 175 x 60 mm*
32 stk/m2, ca 134 kg/m2

Farge: grå og grafitt

350 x 175 x 40 mm*
16 stk/m2, ca 90 kg/m2

Farge: grå

Moderne og tradisjonell favoritt

300 x 300 x 60 mm*
11,1 stk/m2, ca 133 kg/m2

Farge: grå

400 x 400 x 50 mm*
6.25 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: grå

400 x 200 x 50 mm*
12.5 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: grå

500 x 500 x 50 mm*
4 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: grå

500 x 250 x 50 mm*
8 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: grå

700 x 700 x 80 mm**
2 stk/m2*, ca 180 kg/m2

Farge: grå og grafitt

700 x 700 x 100 mm**
2 stk/m2*, ca 225 kg/m2

Farge: grå og grafitt

700 x 350 x 80 mm*
4 stk/m2*, ca 180 kg/m2

Farge: grå og grafitt

420 x 420 x 50 mm*
5.7 stk/m2, ca 112 kg/m2

Farge: grå og grafitt

400 x 200 x 80 mm*
12,5 stk/m2, ca 181 kg/m2

Farge: grå

420 x 210 x 60 mm** 
11,4 stk/m2, ca 134 kg/m2

Farge: grå

400 x 400 x 80 mm*
6,25 stk/m2, ca 181 kg/m2

Farge: grå

420 x 420 x 60 mm**
5,7 stk/m2, ca 134 kg/m2

Farge: grå og grafitt

samtlige heller er med fas bortsett 
fra 420x420x60 mm 
og 420x210x60 som også finnes 
uten fas.

420 x 210 x 80 mm** 
11,4 stk/m2, ca 180 kg/m2

Farge: grå
ny

420 x 420 x 80 mm**
5,7 stk/m2, ca 180 kg/m2

Farge: grå

ny

600 x 600 x 100 mm**
2,78 st/m2*, ca 225 kg/m2

Farge: grå

600 x 300 x 100 mm**
5,56 st/m2*, ca 225 kg/m2

Farge: grå

900 x 600 x 100 mm**
1,85 stk/m2*, ca 225 kg/m2

Farge: grå

ny

ny

ny

* Slett helle med fas
** Slett helle med og uten fas (uten fas, kun i grå)



heLLe  sLett  gRå heLLe  sLett  gRå 

heLLe  sLett  gRå 

sLette heLLeR og KAntsteIn
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heLLe  sLett  gRå
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heLLe  sLett  gRå

heLLe  sLett  gRå og gRAF Itt

Helle slett  
Med og  
uten fas



En populær tradisjonsrik helle som aldri går av moten. Disse hellene gir et stabilt og harmonisk 
dekke som er lettstelt. En klassisk helle som bare blir vakrere og vakrere med årene.

FRILAgte heLLeR

For mer inspirasjon, legge- og monteringstips: www.benders.no

FoRMFaRgE

400 x 400 x 50 mm
6.25 stk/m2, ca 115 kg/m2

400 x 200 x 50 mm
12.5 stk/m2, ca 115 kg/m2Naturstein hvit/svart

marmor
Dansk 
sjøstein

BRukSoMRÅDER

dAnsK sJØsten

En nordisk klassiker

39
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boston AntIKK

For mer inspirasjon, legge- og
monteringstips: www.benders.no

toppblokk
350 x 200 x 150 mm
ca 22.6 kg/stk

hjørneblokk
350 x 200 x 150 mm
ca 23 kg/stk

sluttblokk
150 x 200 x 150 mm
ca 10 kg/stk

normalblokk
350 x 200 x 150 mm
19 stk/m2, ca 422 kg/m2

FoRM

grå grafitt

FaRgE

Låseplugg
kan vendes 90˚ ved montering. Da får 
man enten en loddrett eller fallende mur.

geonett
For forankring av Bender Boston 
som støttemur. 1.25 m x 25 m 

stolpetopp 400 patina
400 x 400 x 80 mm
ca 27.3 kg/stk
grå, grafitt
stolpetopp 600 patina
600 x 600 x 80 mm
ca 65 kg/stk
grå, grafitt

En helt ny type mur med et eksklusivt utseende. Den er knekt og tromlet på en side, slett og 
tromlet på den andre siden. Murblokkene har en konstruksjon med en låseplugg som gjør det 
mulig å bygge både fallende og loddrette støttemurer med eller uten geonett. Kan bygges fritt-
stående opp til 60 cm høyde, se vår monteringsanvisning for detaljer. Nå kan du bygge flotte 
portstolper både med Boston Hjørneblokk eller Boston Sluttblokk. Hjørneblokkene finnes i både 
tromlet og utromlet utseende. Den utromlede passer utmerket til hele Mega sortimentet.

Mur med eksklusivt utseende

boston Ant IKK gRå boston hJØRneste In gRAF Itt

sålebjelke
1000 x 210 x 100 mm
ca 48 kg/stk 
grå



boston Ant IKK gRAF Itt

41

boston Ant IKK gRAF Itt  og 
gRAnItt  tRAppetR Inn gRå

boston AntIKK
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MegAsMARt

MegAsMARt  gRå og MegAteKK gRå

sålebjelke
1000 x 210 x 100 mm
ca 48 kg/stk 
grå

Megasmart
400 x 200 x 150 mm
16 stk/m2, ca 267 kg/m2

FoRM

grå grafitt

FaRgE

En nyhet for deg som vil bygge mur selv – Megasmart er den nye og lette blokken 
til støttemur. Blokken har egenskaper som gjør at den egner seg både for store og 
små murer. Du kan bygge støttemurer som er loddrette eller med trapping bakover i  
terrenget ved hjelp av et distanserør. Megasmart er navnet!

Ett navn som forplikter

distanserør Ø10
Brukes ved hellende mur
40x10 mm, 32 stk/m2

250 stk/pk

For mer inspirasjon, legge- og
monteringstips: www.benders.no

laV Vekt – 
loddrett 
eller Med 
Helling
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MegAsMARt  gRå

MegAsMARt
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MegAstone MInI  Retthugd gRAF Itt

MegAstone

Mega 100 Rundhugd
360 x 200 x 100 mm
27.8 stk/m2, ca 374 kg/m2

Mega 150 Rundhugd
385 x 220 x 150 mm
17.3 stk/m2, ca 408 kg/m2

Mega 150 Retthugd
400 x 220 x 150 mm
16.7 stk/m2, ca 438 kg/m2

Mega Mini Retthugd
300 x 200 x 100 mm
33.3 stk/m2, ca 438 kg/m2

FoRM

grå grafitt

FaRgE

Ferdig montert mur varer i mange år og blir bare vakrere og vakrere når vær og vind gir den 
patina og sjarm. Megastone har en låsehake som forenkler leggingen og holder blokkene på 
plass. Den finnes i 2 høyder og med rett eller rundhugd front. Megastone leveres med knekt 
front, klar for montering. 

Støttemur, knekt og klar

sålebjelke
1000 x 210 x 100 mm
ca 48 kg/stk 
grå



MegAstone 150 Rundhugd gRå

MegAstone 100 Rundhugd gRå
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MegAstone
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MegAstone

MegAstone 150 Rundhugd gRå
Knust  gRAnItt  RØd
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ØvRe b I Lde :  MegAstone 150 Retthugd gRAF Itt
nedRe  b I Lde :  MegAstone 150 Retthugd gRå



48

MegAwALL  gARden noRMALbLoKK/toppbLoKK KuRve gRå MegAwALL  pRosJeKt  gRå

grå grafitt

FaRgE

normalblokk garden
400 x 200 x 150 mm
16.7 stk/m2, ca 404 kg/m2

såleblokk
400 x 200 x 150 mm
ca 24.2 kg/stk

normalblokk Kurve
200 x 200 x 150 mm
33.4 stk/m2, ca 348 kg/m2

toppblokk Kurve
200 x 200 x 150 mm
ca 11.5 kg/stk

hjørneblokk
400 x 200 x 150 mm
ca 27.1 kg/stk

Avsluttningsblokk
200 x 200 x 150 mm
ca 13.5 kg/stk

geonett
1.3 x 75 m
1.3 x 12.5 m

toppblokk
400 x 200 x 150 mm
ca 25.6 kg/stk

connector
200 mm

normalblokk prosjekt
400 x 200 x 150 mm
16.7 stk/m2, ca 404 kg/m2

FoRM

MegAwALL

Ett komplett jordarmert støttemursystem. Med systemets alle deler følger du lett naturens former 
eller skaper helt egne. Blokkene levereres med en vakker natursteinslignende overflate. Megawall 
finns i to utgaver, Garden for loddrette murer og Prosjekt med 4° helling. Benders Megawall 
Projekt er konstruert for sikker forankring med Connector og geonett. Du kan bygge støtt murer 
opp til 12 meters høyde, både rette og kurvede. For lave murer opp 0,8 meter høyde er det ikke 
behov for bruk av geonett. Ved varierende og ukjente grunnforhold, anbefales alltid bruk av 
geonett.

oBS! kun Normalblokkene skiller Garden og Prosjekt fra hverandre. alle øvrige blokker passer til 
begge systemene. For høyere murer og ved ukjente markforhold, skal det brukes geonett og connector. 
våre monteringsanvisninger er generelle og det kan vare behov for ekstern beregning i hvert enkelt 
tilfelle.

Mot nye høyder!

sålebjelke
1000 x 210 x 100 mm
ca 48 kg/stk. grå
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ØvRe b I Lde :  MegAwALL  gARden gRå,  stoLpeeLeMent og stoLpetopp gRå 
nedRe  b I Lde :  MegAwALL  pRosJeKt  gRå og LAbyR Int  gRåMIx

MegAwALL

en stor- 
selger!



FoRM
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Miniblokker produseres i fargen grå

Miniblokk helblokk
250 x 280 x 170 mm
23 stk/m2, ca 540 kg/m2

Miniblokk endeblokk
tosidig høyre / venstre

Miniblokk Kurveblokk 
250 x 280 x 170 mm
23 stk/m2, ca 506 kg/m2

Miniblokk halvblokk 
125 x 280 x 170 mm
46 stk/m2, ca 540 kg/m2

Miniblokk hjørneblokk utvendig
Et sett består av fire ulike 
størrelser

Miniblokk hjørneblokk Innvendig
Et sett består av fire ulike størrelser

dekorativ produseres i fargen gråmix

dekorativ helblokk
250 x 280 x 170 mm
23 stk/m2, ca 540 kg/m2

dekorativ endeblokk
tosidig høyre / venstre

dekorativ Kurveblokk
250 x 280 x 170 mm
23 stk/m2, ca 506 kg/m2

dekorativ halvblokk
125 x 280 x 170 mm
46 stk/m2, ca 540 kg/m2

dekorativ hjørneblokk utvendig
Et sett består av fire ulike størrelser

grå gråmix

FaRgE

MInIbLoKK og deKoRAtIv

Blokkene egner seg meget godt til oppbygging i ulendt terreng eller til utvidelse 
av tomtearealet. Når man bygger en forstøtningsmur, er det spesielt vik-
tig at kravene til sikkerhet er tilstede. Vi hjelper deg gjerne med beregning og  
dimensjonering av muren din. Vi har også spesielle kurveblokker for lettere å tilpasse muren  
etter terrenget, eller etter ditt eget ønske. 

For mer inspirasjon, legge- og
monteringstips: www.benders.no

deKoRAt Iv  gRåMIx

 Meget godt til ulendt terreng

sålebjelke
1000 x 210 x 100 mm
ca 48 kg/stk. grå
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ØvRe b I Lde :  MInIbLoKK gRå
nedRe  b I Lde :  deKoRAt Iv  gRåMIx

MInIbLoKK og deKoRAtIv
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MegAstep  gRAF Itt

MegAstep

Megastep
420 x 350 x 150 mm
ca 50 kg/stk

FoRM

grå

FaRgE

grafitt For mer inspirasjon, legge- og monteringstips: www.benders.no

De fleste miljøer har høydeforskjeller og krever trapper. Bruk Megastep når du vil bygge flotte 
trapper. Vakre trapper er et flott innslag i miljøet og passer perfekt sammen med våre murer. 
Opptrinnet har en hugd overflate og inntrinnet er slett.

 Attraktivt innslag i miljøet
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bendeR MegAstep

bendeR MegAstep  gRå tRAIn gRAF Itt

tRAIn

Train er en spennende nyhet som gjør det enkelt å bygge både rette og mykt sving-
ende murer som følger terrenget eller skaper hel nye, frie former. Den passer blant 
annet perfekt som støttemur for avrundede terrasser, eller som frittstående tosidig 
mur, gjerne i kombinasjon med Stolpeelement og Megatekk.

Svinger dit du vil

grafittgrå

train
300 x 200 x 150 mm
22,2 stk./m2, ca 444 kg/m2

sålebjelke
1000 x 210 x 100 mm
ca 48 kg/stk. grå

FaRgE

nyHet!  
tosidig 

Mur

tRAIn gRAF Itt

FoRM

For mer inspirasjon, legge- og monteringstips: www.benders.no



MegALoc gRAF Itt,  MegAteKK gRAF Itt  og stoLpeeLeMent gRAF Itt
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MegALoc gRå

sålebjelke
1000 x 210 x 100 mm
ca 48 kg/stk 
grå

avsluttningsblokk hjørneblokk

200

40
0

grå grafitt
Ferdig dobbelsidig murbredde 
200 mm. ca 426 kg/m2

FaRgE

Rettblokk
400 x 150 mm
33.4 stk/m2, ca 426 kg/m2

Avsluttningsblokk
200 x 200 x 150 mm
ca 13.50 kg/stk

FoRM

Avsluttningsblokken er hugd på tre sider. 
hjørneblokken er hugd på to sider.             For mer inspirasjon, legge- og monteringstips: www.benders.no

MegALoc

En frittstående tosidig mur som alltid viser seg fra sin beste side. Takket være en unik 
konstruksjon som låser blokkene i hverandre, bygger du enkelt en stabil mur. Megaloc 
leveres med knekt granittliknende overflate på begge sider. Komplementer med Megatekk 
Patina og Stolpeelement Patina og muren er komplett. For å avslutte Megalocmuren uten  
stolpeelementer, kan Megaloc Avsluttningsblokk brukes. Ved bygging av 90° hjørner uten 
stolpe element kan Megaloc Hjørnesteiner brukes.

Viser seg allltid fra sin beste side

hjørneblokk
200 x 200 x 150 mm
ca 13.50 kg/stk
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MegALoc

MegALoc gRå og MegAteKK gRå

MegALoc gRå,  MegAteKK gRå,  
stoLpeeLeMent gRå og RoyAL  sMIJeRnstAKItt

tosidig
Mur
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MegAteKK gRå

Megatekk patina***
500 x 260 x 70 mm
ca 20 kg/stk

stolpeelement patina
350 x 350 x 150 mm
ca 31 kg/stk

stolpetopp 400 patina
400 x 400 x 80 mm
ca 27.3 kg/stk

stolpetopp 600 patina
600 x 600 x 80 mm
ca 65 kg/stk

grå grafitt

FaRgE FoRM

stolpeblokk 150 avsluttningsblokk**
150 x 200 x 150 mm
ca 10 kg/stk

MegAteKK, stoLpeeLeMent, stoLpetopp, 
stoLpebLoKK pAtInA

Ved bruk av Benders Megatekk Patina på muren, får man en vakker avslutning av toppen. Den 
passer til alle murer i Megaserien. Megatekk leveres med patinert overside og knekte langsider. 
Med Benders Stolpeelement Patina skaper du spennende miljøer. Helt naturlig som portstolper 
eller som avbrudd i en mur, avslutt med vår patinerte Benders Stolpetopp Patina.

Mur med pen avslutning

stolpeblokk 350 hjørnestein*
350 x 200 x 150 mm
ca 23 kg/stk

*Brukes ved bygging av stolper med dimensjon 500 x 500 mm.
**Brukes ved bygging av stolper med dimensjon 350 x 350 mm.

***passer til alle murer i Mega sortimentet.

For mer inspirasjon, legge- og monteringstips: www.benders.no

portstolpeblokk hjørnestein



MegAteKK, stoLpeeLeMent, stoLpetopp og stoLpebLoKK pAtInA
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MegALoc gRå,  MegAteKK pAt InA gRå
stoLpeeLeMent og stoLpetopp

boston hJØRnebLoKK soM stoLpe  gRAF Ittboston AvsLuttnIngsbLoKK
 soM stoLpe  gRAF Itt
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RoyAL stAKItt gJeRde 
sMijern eller glass

Ikke noe er så vakkert at det ikke kan bli vakrere. Sett kronen på verket og avslutt med marke-
dets fineste smijernsstakitt. Stakittet produseres i 4-meters seksjoner og i to ulike høyder, 50 og 
90 cm. Velg mellom kassisk antrasittfarget smijern eller moderne elegant i 10 mm lamellglass 
og rustfritt stål. Portene finnes i 80 og 125 cm høyde, tilpasset stakittets to høyder.

Eleganse

gLAssReKKveRK Med Feste  I  RustFR Itt  ståL

smijernstakitt 900
4000 x 900 mm inkl. 
midtstolpe og festemateriell

smijernstakitt 500
4000 x 500 mm inkl. 
midtstolpe og festemateriell

port 1250
1150 x 1250 mm

port 800
1070 x 800 mm

glassrekkverk 900
4000 x 900 mm inkl .
midtstolpe og festemateriell

glassrekkverk 500
4000 x 500 mm inkl.
midtstolpe og festemateriell

nyHet!  
rekkVerk  

i glass



RoyAL  sMIJeRnstAKItt  500 MM og boston gRAF Itt
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RoyAL sMIJeRnstAKItt

RoyAL  sMIJeRnstAKItt  500 MM 
 og MegALoc gRå
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FoRM

bLoKK gRAF Itt bLoKK gRå

blokk 1050 
1050 x 350 x 150 mm
0,95 stk/lm, ca 126 kg/stk
grå, grafitt

blokk 700 
700 x 350 x 150 mm
1,43 stk/lm, ca 84 kg/stk
grå, grafitt

blokk 350  
350 x 350 x 150 mm
2,86 stk/lm, ca 42 kg/stk
grå, grafitt

blokk Kurve 3,0 m 
693,4 x 350 x 150 mm 
ca 87 kg/stk. kurve 3,0 m
grå

blokk Kurve 4,5 m 
723,8 x 350 x 150 mm
ca 89 kg/stk. kurve 4,5 m
grå

blokk Kurve 6 m 
739,2 x 350 x 150 mm
ca 91 kg/stk. kurve 6,0 m
grå

trappeblokk 1000
1000 x 300 x 150 mm
1 st/lm, ca 144 kg/stk
grå

trappeblokk 1200
1200 x 300 x 150 mm
0,83 st/lm, ca 173 kg/stk
grå

trappeblokk 1500
1500 x 300 x 150 mm
0,67 st/lm, ca 210 kg/stk
grå

trappeblokk 2000
2000 x 300 x 150 mm
0,5 st/lm, ca 280 kg/stk
grå

trappeblokk 2500
2500 x 300 x 150 mm
0,4 st/lm, ca 350 kg/stk
grå

Et produkt med mange bruksområder. Entrétrapper, terrengtrapper, kantstøtte, plante kasser eller 
mur. Med Blokk løser du dine problemer enkelt og flott. Blokkene finnes i tre dimensjoner, alle 
modultilpasset til våre heller i 350- og 700-serien, samt til de fleste av våre belegningssteiner. 
Med Kurve blokkene kan du lage radier på 3, 4,5 og 6 meter.

bLoKK

FaRgE

grafittgrå

alle kurveblokker lengde 785 mm 
konveks kurve.

For mer inspirasjon, legge- og
monteringstips: www.benders.no

Tar deg et steg høyere



bLoKK og tRAppebLoKK
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bLoKK gRAF Itt



FoRM

normalblokk
600 x 200 x 200 mm
8,33 stk/m², ca 217 kg/m²

endeblokk
600 x 200 x 200 mm
8,33 stk/m², ca 217 kg/m²

N.B. En pall inneholder 40 stk Normalblokk 
og 10 stk Endeblokker

FoRsKALIngsbLoKK

En enkel, men genial blokk for fundamentvegger, ringmurer, grunnmurer osv.  Forskalingsblokk er 
en meget god erstatning for vanlig forskaling ved støping av betongvegger og liknende. Tørrstables, 
armeres med kamjern og fylles med betong.

FaRgE

grå

FoRsKAL IngsbLoKK gRå

Betongblokk til støttemur og vegg

62



Markedets smarteste fundamentsystem med justerbar høyde for rask og enkel montering.  
Stolpeskoen er justerbar i bredde for raskt og effektivt kunne tilpasses materialets tykkelse.   

Plint finns i to ulike høyder og tre ulilke stolpesko.

FaRgE

grå

FoRM
plint 500 
500 x 185 x 185 mm

plint 700 
700 x 185 x 185 mm

OBS! Plinten sammen med stolpesko er ikke dimensjo-
nert for frittstående levegger eller gjerder hvor horisontale las-
ter (vindlaster) kan forekomme. Den justerbare stolpeskoen er  
tiltenkt bruk for verandaer, tredekke og liknende. Ved spørsmål,  
kontakt Benders for tips og råd.

2” = 43-53 mm
3” = 68-78 mm
4” = 93-103 mm

l-holder = 70 mm 2” = 43-53 mm
3” = 68-78 mm
4” = 93-103 mm

uniflex etterjusterbare stolpesko unifix justerbare stolpesko

For mer inspirasjon, legge- og monteringstips: www.benders.no

pLInt

En smart start

63



Gressarmering er et produkt med mange bruksområder – som en «usynlig» ekstra par-
keringsplass eller som en diskré sti i hagen. Gresset kan gjerne byttes ut med en av våre 
mange dekorstein, se side 70. Bas Drain brukes der arealet krever bredere fuger som 
slipper gjennom overvann uten kompromiss med stabiliteten. Fugene fylles med singel, 
flis eller fugesand med gressfrø for å smelte inn i grøntområder. Arealet blir sterkt og 
varig, det egner seg derfor godt til parkerings og biloppstillingsarealer. Bas Drain kan 
kombineres med vårt øvrige Bas-sortiment.

grå 
gressarmering

gressarmering
400 x 400 x 100 mm 
6,25 stk/m2, ca 150 kg/m2

BRukSoMRÅDER

gRessARMeRIng

64

Et naturlig innslag

bAs dRAIn gRå
L I L Le  b I Ldet:  gRessARMeR Ing

bas drain
210 x 210 x 100 mm med fas
22,7 stk/m2, ca 170 kg/m2

ny
grå
Bas Drain

FaRgE
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FugesAnd, LIM og RengJØRIng

FoRM
steinmel ca 800 kg/sekk
grå 0–8 mm

strøsand ca 15 kg/sekk
grå

betonglim pL400
0,3 l/tube. vekt: 0,4 kg

Fiberduk 1,2 m x 25 m
ca 30 m². vekt: 5 kg.

Fiberduk 2,5 x 100 m
ca 250 m². vekt: 53 kg.

tak- og Markrengjøring 1L
Forbruk ca 1 liter til 20–25 m²
vekt: ca 1 kg

tak- og Markrengjøring 5L
Forbruk ca 1 liter til 20–25 m² 
vekt: ca 5 kg

Fugemix 1L
0,9 kg/stk. herdemiddel for fuge-
materiale, se mer informasjon på 
vår hjemmeside. 

Fugesand ca 25 kg/sekk
grå 0–2 mm

veksthemmende Fugesand 
ca 25 kg/sekk
grå 0-1 mm

Fleksifuge ca 20 kg/sekk
Fleksifuge er en polymerbasert 
knust masse som herder på ca 3 
timer. Den stabiliserer og styrker 
belegget.

FugesAnd gRå

For mer inspirasjon, beregning av forbruk på 
løst material, legge- og monteringstips: 
www.benders.no

GØR DET RIKTIG FRA BEGYNNELSEN. Grunnarbeidet er avgjørende for 
sluttresultatet og holdbarheten. Fiberduken forhindrer bærelaget i å blandes med 
jord og steinmasser. Steinmel brukes som settelag før du legger belegningsstein 
eller heller. Fugesand brukes for å gi en god vektfordeling mot underlaget, samt 
hindre ugrass. Vår fugesand har 3 ulike farger så du kan gi ditt utemiljø et per-
sonlig utrykk.

gleM ikke  
nØdVendig 

tilbeHØr  
nÅr du  

bestiller!

FugesAnd gRåFugesAnd sAnd FugesAnd svARt

ny



FaRgE

grå Bohus 
Råkilt
Ävja, Näsinge

Rød Bohus
Råkilt
Brastad

Rustikk – råkilt på alle synlige sider
Antikk – råkilt på alle synlige sider, i tillegg er den tromlet
Modern – en synlig side er flammet, øvrige synlige sider er råkilt
elegant – flammet på alle synlige sider  
Finess – krysshamret på alle synlige sider

bohusgRAnItt

Granitt er et flott materiale med et unikt særpreg. Den vakre og slitesterke 
Bohusgranitten finnes kun i ett smalt belte i Bohuslän i Sverige, mellom 
Gullmarsfjorden i sør og til Idefjorden i nord. Ønsker du et vakkert ute-
miljø som bare blir vakrere med årene, trenger du ikke lete lenger! Det 
komplette sortimentet finner du i vår separate brosjyre Bohusgranit som er 
på hele 52 sider.

bohus sMågAteste In 

En bit av Bohuslän

bohus gRAnItt  tRAppetR Inn
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BENDERS NATURSTEN

bohusgranit



bohusgRAnItt

bohus sMågAteste In
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gRAnItt

68

Benders Granitt passer godt inn i hagen eller andre utemiljøer. Smågatestein, heller, kantstein, 
trappetrinn, pullere og stolper samt dekorprodukter av naturstein er dekorativt og gir fine kon-
traster i utemiljøet.

bohus sMågAteste Inbohus gRAnIttMuR

gAtesteIn RustIKK & AntIKK
Mosaikkstein Rustikk 50x50x50 mm 
115 kg/m². grå & Rød Bohus, grå porto

smågatestein Rustikk 100x100x100 mm 
220 kg/m². grå & Rød Bohus, grå porto

smågatestein Antikk 100x100x100 mm 
220 kg/m². grå & Rød Bohus

storgatestein Rustikk 210x140x140 mm 
330 kg/m². grå & Rød Bohus, grå porto

storgatestein Antikk 210x140x140 mm 
330 kg/m². grå & Rød Bohus

heLLeR RustIKK, ModeRn & eLegAnt
tråkkhelle Rustikk 550x350x50 mm 
25 kg/stk. grå Bohus

stepstone Modern 500x400x30 mm 
20 kg/stk. grå yantai

granitthelle Modern Fallende,  
B= 300, 350, 400 mm.  
t= 60, 80, 100 mm  
grå Bohus

Fjällbacka elegant 600x300x40 mm 
19 kg/stk. grå & Rød Bohus

granitthelle elegant Fallende,  
B= 300, 350, 400 mm.  
t= 30, 40, 60, 80 & 100 mm  
grå Bohus

entRéheLLeR
grebbestad Modern 1200x900x170 mm 
500 kg/stk. grå Bohus

havsstensund Modern 1200x900x170 mm 
450 kg/stk. grå Bohus

tRAppetRInn
trappetrinn Modern  
l=1050 og 1400 mm,  
B=350 mm, h=150 mm.150 kg/stk,  
200 kg/stk. grå Bohus, grå yantai

gRAnIttMuR
stablemur 200x200x1000 mm 
108  kg/stk, grå yantai

stablemur 300x300x1000 mm 
243  kg/stk, grå yantai

stablemur 400x400x1000 mm 
432  kg/stk, grå yantai

bLoKKsteInsMuR RustIKK
ensidig l=700-2800 mm, B=200 mm 
h=700, 900, 1100 mm. grå Bohus

tosidig l=700-2800 mm,  
B=200 mm. h=700, 900, 1100 mm  
grå Bohus

tosidig l=1000-2000 mm,  
B=200 mm. h=600 mm  
grå yantai

pLoKKsteInsMuR RustIKK
helstein 350x200x150 mm  
30 kg/stk, grå Bohus

endestein 350x200x150 mm 
30 kg/stk, grå Bohus

halv endestein 175x200x150 mm  
15 kg/stk, grå Bohus

AvdeKnIng
Avdekning Modern l=700, 500, B=350, 
260 mm, t=40, 70. 26 kg/stk, 24 kg/stk 
grå yantai

Avdekning Modern l=500-1500 mm, 
B=260, 400. t=60, 80, 100 mm 
grå Bohus

gRAnIttbeKLednIng
bekledning Rustikk l=600-1500 mm 
B=200, 300, 400 mm. t=35 mm 
grå Bohus

bekledning Rustikk hjørne 
l=400+200 mm, B=200, 300, 400 mm. 
t=35 mm 
15 kg/stk, 25 kg/stk, 45 kg/stk. grå Bohus

bekledning Rustikk 600x300x35 mm  
19 kg/v. grå yantai

stoLpeR & puLLeRe
type 1 Rustikk 1100*x200x200 mm 
135 kg/stk. grå Bohus

bovallstrand Rustikk 1700*x200x200 mm 
135 kg/stk. grå Bohus

type 3 Rustikk 1700*x300x300 mm 
375 kg/stk, grå Bohus, grå yantai

ulebergshamn elegant h=900 mm 
ø 300 mm, 200 kg/stk, grå Bohus

puller Finess h=1050 mm* 
ø 220-300 mm. 170 kg/stk 
grå Bohus, grå yantai

* Synlig høyde ca 400-500 mm lavere

gRAnItt ØvRIg
Kompassrose polert ø 410 mm, 50 mm  
ca 21 kg/stk, polert overside. 
Mørkgrå yantai

Kule 350 og 500  
ø 350 + 500 mm, ca 57/174 kg/stk  
grå yantai

Kule 350 med hull 
ø 350 mm, ca 57 kg/stk 
grå yantai
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gRAnItt

ØvRe b I Lde :  gRAnItt  KuLe
MIdteRste  b I Lde :  stoLpe  Rust IK
nedRe  b I Lde :  tRAppetR Inn ModeRn

ØvRe b I Lde :  bohus beKLednIng
nedRe  b I Lde :  bohus gRAnItt  heLLe



deKoRMAteRIALe

Et spennende produkt til spennende hager. Sammen med vakre grøntarealer,  
i kombinasjon med belegningsstein, heller og murer lager du nabolagets vakreste hage eller gårds-
plass. Legges langs husvegger, brukes som dekke i rabatter eller i stedet for plen og bark. Kan også 
benyttes i sammenheng med gangarealer.
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FoRM

Knust  gRAnItt  gRAF Itt ØvRe  b I Lde :  deKoRste In hvIt
nedRe  b I Lde :  KuLeste In 70-100

For mer inspirasjon, bereg-
ning av forbruk på løst mate-
rial, legge- og monterings-
tips: www.benders.no

Det lille ekstra

sjøsingel ca 15 kg/sekk
gulmix og svart/hvitmix, 
8-16 og 16-32 mm 

sjøsingel ca 250 kg/sekk
Svart/hvitmix, 16–32 mm

sjøsingel ca 800 kg/sekk
gulmix og svart/hvitmix, 
8-16, 16-32 og 32-64 mm

dekorstein ca 15 kg/sekk
Svart, polert, 20-40 mm
hvit, matt, 20-40 mm

Knust granitt ca 15 kg/sekk
grafitt 11-16 mm
hvit 8-12 mm
grafitt/hvit 16-32 mm

Knust granitt ca 800 kg/sekk
grafitt 11-16 mm
hvit 8-12 mm
grafitt/hvit 16-32 mm

Kulestein ca 800 kg/sekk
70–100 mm
100–250 mm
grå/rødmix

Knust skifer ca 15 kg/sekk
grafitt, 20–40 mm

Knust skifer ca 800 kg/sekk
grafitt, 20–40 mm 

natursingel ca 15 kg/sekk
grå/rødmix, 16-40 mm

natursingel ca 800 kg/sekk
grå/rødmix, 16-40 mm

Mosaikkstein Rustikk ca 230 kg/sekk
grå, 50x50x50 mm, ca 2 m²/sekk

ny
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Dekorstein Matt HvitDekorstein Polert Svart

Knust granitt Grafitt/hvitmix

Sjøsingel Gulmix Sjøsingel Svart/hvitmix Natursingel Grå/rødmix

Knust granitt GrafittKnust granitt Hvit

Knust skifer Grafitt

Kulestein Grå/rødmixMosaikkstein Rustikk Grå

for beregning 
aV forbruk – 

se benders.no
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ståLKAnt, KAntsIKRIng og 
AvRennIngssysteM

lengde 2440 mm. Selges i forpakning av 
2 stk + 16 stk jordspiker 8x300 mm. For mer inspi-
rasjon, legge- og monteringstips: www.benders.no

kaNtSikRiNg. En smidig kantsikring som spikres fast til 
underlaget. Er rett, men kan bøyes i begge retninger og formes 
til kurver etter man har klippet opp støttekanten (se bilde).

lengde 1000 mm. Selges 
i forpakkning av 5 stk.

StÅlkaNt. Et produkt med mange bruksområder. Kan settes 
mellom plen og gangstier. Lengder av 1 meter som lett settes 
sammen og kan bøyes til kurver.

Lätt  hopsättbARA sKARvAR.
ubehandletgrønn

Svart

Svart og metall

FaRgE

avvaNNiNgSRENNER. Filcoten monteres i bakkenivå og er 
perfekt for drenering rundt hus, gårder og hager. Rennene leveres 
med galvanisert rist som standard, men kan leveres med støpejern-
srist hvis ønskelig. Rennen produseres i fiberarmert høykvalitet 
betong og er 100% resirkulerbar.

FaRgE

FaRgE
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Mark
 
Markprodukter i betong innebæ-
rer store valgmuligheter – når du 
velger Bendersprodukter. Et bredt 
utvalg av belegningsstein, heller, 
murer og dekormateriale som pas-
ser både til private og offentlige 
miljøer av alle størrelser – suverent 
holdbare og smart konstruert for 
rask og enkel legging. Med flere 
toppmoderne fabrikker i både Nor-
ge og Sverige har vi god geogra-
fisk dekning.

takstein

Benders takstein har eksistert i over 
50 år. Vi har tre grunnformer. Palema 
som er vår dobbelkrum, Exklusive 
som er enkelkrum og Carisma som er 
den moderne flate taksteinen. Legg 
deretter til fem ulike overflater – fra 
ubehandlet til høyblank – og en rekke 
klassiske og trendy farger, så ser du 
at alle behov er dekket. Foretrekker 
du tradisjonell tegltakstein har vi også 
dette i vårt sortiment. Les mer om Ben-
ders takstein i egen brosjyre!

naturstein

Et bredt sortiment av murer, gate-
stein, kantstein, bekledning, ben-
ker, stolper og trapper i ekte Bo-
husgranitt. I sortimentet finnes også 
importerte granittprodukter samt 
Offerdalskifer.

lettklinkerblokk

Lettklinkerblokk for muring av 
grunnmur, yttermur og delevegg til 
garasje, hus og bygg. Gode pro-
duktegenskaper som lav vekt og god 
styrke gjør muringen rask og enkel.

sokkeleleMent

Våre sokkelelementer har en 
børstet overflate av fiberarmert be-
tong som gir et naturlig og estetisk 
utseende. Våre sokkelelementer får 
du fra 30 til 90 cm høyde slik at du 
har mulighet til å ta opp eventuelle 
høydeforskjeller på tomta. 

infrastruktur
 
Et bredt sortiment av produkter for 
vei og anlegg. Spikmas kantstein 
som er markedsledende, L- og T-
støttemurselementer. Områdene 
jernbane, VA, el/tele og prosjekt 
er vårt nyeste tilskudd i sortimen-
tet. Kontakt oss for alle typer av 
spesialløsninger, kabelrenner til 
Hallandsås-tunnelen er bare et ek-
sempel.

På vår hjemmeside finner du også vårt brede tilbehørssortiment for tak, mark, infra-
struktur, vegg, grunn og naturstein, kontaktinformasjon til våre forhandlere, alle våre 
brosjyrer og mye annet – velkommen!
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1  Våre råstoffmateriale sand, singel, sement og farge kom-
mer fra nærliggende områder. Alt dette og vann blandes i en 
blandemaskin til jordfuktig betong. Betongen blir så bear-
beidet i maskiner til fine betong produkter. Overskuddsmasse 
og svinn brukes til veibygging, og varmen fra herdeprosessen 
brukes til å varme opp våre lokaler. I retur for dette får du 
vakre utemiljøer som varer lenge. 

2 Dette gir første klasses produkter med millimeter-
tilpasninger. Slitestyrke, bruddstyrke og frostbestandighet er 
selvfølgelige godkjente  egenskaper for våre produkter.

3 Service er vår hederssak. Vi tar pålitelighet   
og trygghet på alvor. Du får alltid svar på dine spørsmål 
om våre produkter.

4  Vi leverer produktene våre med store kraner, eller uten 
kran på lastebilen etter ditt ønske. Har du ønske om å 
hente varene, så er du hjertelig velkommen til våre lagre.

5  Velger du produkter fra denne brosjyren får du et praktfullt 
uterom du kan være stolt av i mange år.

FeM steRKe gRunneR FoR bendeRs



NÆRhEt i SENtRuM
Nærhet er viktig for oss og er noe vi streber etter på alle områder, 
fra valg av råvarer og plassering av produksjonsanlegg, til oppbyg-
ning av logistikksystem. Både takstein, belegningsstein og støt-
temurer lages i materialer fra naturen. Sementen får vi fra verdens 
reneste produsenter – Cementa/Norcem.  Sanden kommer fra 
lokale grustak og fargen blander vi på eget anlegg. Oppkjøpet av 
Bohusgranitt var også ett skritt på veien – nå kan vi tilby flere lokale 
kvalitetsprodukter med minimal miljøpåvirkning. Faktum er at 
alle våre produkter er miljøvennlige – Benders var for eksempel en 
av de første taksteinprodusentene i verden som ble miljøsertifisert 
etter ISO 14001 standard.

bendeRs og MILJØet 
 – i alles interesse

BENDERS togSatSiNg - 
pREMiERt logiStikkløSNiNg
Benders satser offensivt på logistikk via jernbane for å minske miljø-
belastningen. Første steget er ruten mellom Bålsta og Kongsvinger. 
Satsingen har resultert i en transportløsning hvor kombinasjonen tog 
og lastebil minimerer miljøpåvirkningen. Både fabrikk og distriktslager 
har togspor helt frem. Det er bare den siste transporten ut til kunden 
som går med bil.  
  Benders har investert i egne togvogner samt et containersystem 
som kan håndtere paller med Benders produkter. I samme con-
tainer transporteres sand tilbake til Benders fabrikk i Bålsta. For 
hver transport med tog minskes diesel forbruket med ca 7.000 liter 
i forhold til transport med lastebil. Samtidig forsvinner 35 lastbiler 
og 1.000 tonn gods fra veiene pr tur.
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Benders vant DB Schenkers Logistikkpris 
2010 for satsingen på togtransporter.



vÅR Miljøpolicy

Benders tar miljøhensyn ved å:
- våre produkter skal under hele sin levetid gi minimal miljøbelastning
- stadig utvikle og forbedre vår virksomhet for at den skal være så skånsom som mulig,  
 både mot det indre som det ytre miljøet
- oppfylle gjeldende miljølovgivning
- jobbe med forebygging for å forhindre forurensing, samt ha god beredskap ved en 
 eventuell nødsituasjon
- alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse innenfor miljøområder som er påkrevd slik  
 at omtanke og hensyn til miljøet blir en naturlig del av vår virksomhet.
- integrere miljøspørsmål med våre råvareleverandører og samarbeidspartnere 
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HoVedkontor
Benders Norge A/S
Pindsleveien 7
3221 Sandefjord
tlf: 33 45 63 50
Faks: 33 45 63 51
e-post: post@benders.no
hjemmeside: www.benders.no

distriktslager
Gropavegen 
2210 Granli

distriktslager
Havneterminalen
Havnegata 47
7500 Stjørdal
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Forhandler:

av trykktekniske årsaker reserverer vi oss for avvikelser i fargegjengivningen og eventuelle trykkfeil.


