
YTBEARBETNINGAR 
Råkilad granit har den naturligt varierade och knöliga ytstruktur 
som uppkommer när stenblocken kilas isär. Det ger ett rustikt 
intryck som passar bra i miljöer där man vill uppnå en naturnära 
känsla. Råkilad granit används ofta för exempelvis trappor, murar 
och stolpar i trädgårdsmiljöer.

Tumlad granit får en antik patinerad yta och används ofta för 
bland annat gatsten.

Flammad granit är sågad, vilket gör det möjligt att hålla snävare 
måttoleranser. Efter sågningen hettas ytan upp kraftigt så att sten-
kristallerna spjälkas till en småvågig, sträv elegant yta. Flammad 
granit ger ett bra halkskydd och passar bra för exempelvis trap-
por, hällar och bänkar, inte minst i offentliga miljöer, men också 
inomhus. 

Krysshamrad granit har bearbetats med tryckluftshammare för att 
uppnå en knottrig ytstruktur med finess och bra halkskydd, som 
lämpar sig för trappor och hällar. 

Polerad eller finslipad granit får en helt slät och blankpolerad eller 
mattslipad yta som är extremt tålig och inte kräver något direkt 
underhåll. Den används ofta till fasader, golv eller bänkskivor när 
ett exklusivt intryck eftersträvas.

FÄRGER  
Bender Bohusgranit finns i två färgställningar beroende på vilket 
stenbrott graniten kommer från:

Grå Bohus, från t ex Ävja och Näsinge 
Röd Bohus, från t ex Röd Ävja och Nolby 
Vi förädlar även granit i andra kulörer.

Granit är ett naturmaterial där färgskiftningar kan förekomma.

STILBENÄMNINGAR 
I samband med produktnamnen längre fram hittar du stilbe-
nämningar som är tänkta att hjälpa dig hitta rätt produkt till rätt 
miljö:

Rustik – lantlig, naturlig, råkilad på alla synliga sidor. 
Antik – klassisk, patinerad, råkilad på alla synliga sidor samt 
dessutom tumlad. 
Modern – trendig, funktionell, en synlig sida flammad, resterande 
synliga sidor råkilade. 
Elegant – smakfull, strikt, flammad på alla synliga sidor.   
Finess – förfinad, återhållsam, krysshamrad på alla synliga sidor.

BENDERS NATURSTEN

INFORMATION
Bohus yta, färg och stil

Mer om Benders
www.benders.se
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ÄVJA FINESS 
(KRYSSHAMRAD)

ÄVJA RUSTIK 
(RÅKILAD)

ÄVJA ELEGANT 
(FLAMMAD)

NÄSINGE FINESS 
(KRYSSHAMRAD)

NÄSINGE RUSTIK 
(RÅKILAD)

NÄSINGE ELEGANT 
(FLAMMAD)

NOLBY FINESS 
(KRYSSHAMRAD)

NOLBY RUSTIK 
(RÅKILAD)

NOLBY ELEGANT 
(FLAMMAD)

RÖD ÄVJA FINESS 
(KRYSSHAMRAD)

RÖD ÄVJA RUSTIK 
(RÅKILAD)

RÖD ÄVJA ELE-
GANT (FLAMMAD)


