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KONTAKTINFO

SANDSTONE ApS 
Nyrupvej 70 
4180 Sorø 
info@sandstone.dk 
tlf 5780 1022 
www.sandstone.dk 

ÅBNINGSTIDER

Kontor og lager har åbent 
hverdage kl. 9-16 
Udstillingshaverne er ofte 
også åbne om lørdagen 
– se mere på hjemmesiden.

’direkte import fra Indien 
     uden fordyrende mellemled’

’altid over 20.000 m2    
         natursten på lager’

scan koden
og læs
meget mere
på
sandstone.dk
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SANDSTONE

’dag til dag levering 
             i hele Danmark’

’forsvarlig 
      produktion’

Da vi ved at 85% af de sandsten 
der produceres i Indien bruges 
til hjemmemarkedet og kun 15% 
eksporteres, ved vi også at et 

chancer for at påvirke forholdene 
i de indiske stenbrud, hvad angår 
arbejdsforhold, miljø og sikkerhed.

Dermed var grundlaget lagt for at 
indgå samarbejde med et interna-
tionalt selskab med lang tradition 
for import fra Indien, og med fokus 
på etiske forpligtigelser og ansvar, 
der som minimum er i overens-
stemmelse med lokale love og 
internationale standarder.

Vi kan derfor garantere at Sand-
stone natursten er brudt og hand-



En helt unik udstilling på 3.000 m2 hvor de mange forskellige farver af Sandstone og 
Limestone er vist i hvert sit haverum. Oplev de mange forskellige muligheder og stem-
ninger der kan skabes med sandsten, få professionel vejledning og prøver med hjem.
 
I udstillingshaverne kan ses mange variationer af terrasser, stier, indkørsler, mure, 
trapper mv. Se udpluk i billederne på de næste sider.

UDSTILLING 
VORES STORE  
KOM & BESØG 

www.sandstone.dk
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1 Terrasse i Dark Sandstone lagt i Chelsea mønster. 2 Indehaverne af SANDSTONE ApS, havearkitekt og 
anlægstekniker Tove Hede samt skov- og landskabs ingeniør Søren Wiberg. 3 Udstillingshave med Black 
Limestone, støttemure, terrasser og trapper. 4
5 Terrasse af Beige Limestone under platantræer. 6 Lille belægning af Blue Limestone med stor blok af Saha-
ra Sandstone og bronze kunst. 7 Havemur, bygget af sandstens mursten og fuget med farvet mørtel.

SANDSTONE
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8 9 Mocca Sandstone i Chelsea læggemønster 
og med kantsten. 10 Rustik mur af diverse materialer i Sahara, Naturel og Olive Sandstone. 11 Stor siddeblok 
af Sand Sandstone. 12 Cirkel terrasse i Olive Sandstone. 13 Kube af Sahara Sandstone. 14 Dark Sandstone, 

SANDSTONE

SIDE 9

Mocca Sandstone er sidste 
nye farve i sortimentet, varm 
mættet rødbrun farve med 
minimalt farvespil og jævn 
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SAHARA SANDSTONE

www.sandstone.dk

Den skønne varme sandsten med spil og liv af gyldne rødgule nuancer, striber og 
mørke fossiler. En spændende og meget lys sten, der lyser op og giver middelhavs-
stemning i haver og omkring pools.
Vi laver en sortering af Sahara på bestilling; Sand Sandstone i ensartede lyse nuancer.
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SORTIMENT

SIDE 11
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1 Stort spejlbassin med trædesti af Sahara Sandstone. 2 Gårdhavemiljø med Sahara Sandstone i store 60x90 

3 4 Terrasse af 60x60 cm 
5 Terrasse lagt i Chelsea mønster med kantsten, Sahara Sandstone. 6 Pool områ-

de med Sahara Sandstone i Chelsea læggemønster og poolkanter. 7 
i Sahara, Olive og Naturel. Terrasse i Chelsea mønster i Sahara Sandstone.
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SORTIMENT
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8 Orangeri med Sahara Sandstone inde og ude i Chelsea læggemønster samt stier af slidte brosten. 9 Bed 
kant af slidte brosten.10 Haglvejr på Chelsea belægning kantet med brosten, Sahara Sandstone. 11 Stor 

12 Indgangsparti og trap-
petrin i Sahara Sandstone. 13 14 Vifteformet afslutning på 
belægning af slidte brosten i Sahara Sandstone.



DARK SANDSTONE
Dark er den mørkeste af sandstenene med et levende farvespil i grå, koks, brune og 

andre sandsten, hvilket giver et unikt spil og liv. En rigtig smuk og karakterfuld natur-
sten. Hvis du tør vælge den, vil du aldrig fortryde det.
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1 Hortensia Annabelle og Dark Sandstone i Chelsea mønster i regnvejr. 2 Dark Sandstone cirkel terrasse. 
3  4 Terrasse med kant af brosten i 
Dark Sandstone. 5 6 Bånd af chaussesten i Black 
Limestone i Dark Sandstone belægning. 7

SORTIMENT

SIDE 15
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SORTIMENT
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8 9 Høj havemur bygget af Dark 
Sandstone Columbus sten og topsten som afslutning. 10 Trappetrin på 1,5 m i Dark Sandstone. 11 Mur i Dark 
Sandstone, poolkant i Black Limestone. 12 Indkørsel med Dark Sandstone i Chelsea læggemønster. 13 Dark 
Sandstone siddeblok samt bordursten som trædesten. 14 Indgangsparti og dobbelt parkering med Dark 
Sandstone, overkørsel af brosten.



GREY SANDSTONE
Den grå sandsten er en klassiker og klæder enhver ejendom. Grey er stilfuld og ele-
gant, ved første blik næsten ensartet grå, men når man får kigget nærmere på de 

www.sandstone.dk
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1 Trappe parti med trin i Grey Sandstone. 2
3 Terracotta krukke på Grey Sandstone. 4 Terrasse i Grey Sandstone i Chelsea mønster. 5 
ude spille sammen. 6 7 Trappe af Grey Sandstone trin.

SORTIMENT
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SORTIMENT

SIDE 21
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8 9
terrasse. 10 Grey Sandstone med fed mosfuge. 11 Grey Sandstone 1,5 m trin og sti af brosten i vinkel 
mønster. 12 13 Terrasse med muret siddeplads i Grey 
Sandstone. 14
 



OLIVE SANDSTONE
Vi har ønsket at skabe en sandstens farve med et nordisk udtryk. Ved at blande 
dæmpede grønbrune nuancer og kombinere dem med lidt rødbrunt og en smule grå 
toner, har vi fundet et farvespil som passer smukt ind på danske ejendomme. Med de 
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1 2 -
stone. 3 Trappetrin i Olive Sandstone. 4  5
med kant af bordursten i Olive Sandstone. 6 Chelsea læggemønster i Olive Sandstone. 7 Store 60x90 cm 

SORTIMENT
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MAHOGNI SANDSTONE
dybe varme brune, sorte og grå nuancer, der patinerer grå i tørvejr - dog stadig med 
spil i farverne. Specielt og karakteristisk for Mahogni, er de sorte striber hvor man ser lag 
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1 Støttemure af mursten, trapper og terrasse i Mahogni Sandstone. 2
Mahogni Sandstone. 3 Støttemur af mursten i Mahogni Sandstone. 4 Flise i Mahogni Sandstone. 5 Bed kant 
af brosten i Mahogni Sandstone. 6  7
Chelsea mønster på indgangsparti i Mahogni Sandstone.

SORTIMENT

SIDE 25
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NATUREL & RED SANDSTONE
Sandstone Naturel er den rødgyldne sandsten med spræl i farverne uden at være 
skrigende. Der er spil og glød i Naturel, når den er våd, og ro når den er tør. Naturel er 
perfekt til steder hvor man ønsker at forstærke indtrykket af sol og varme. 
Red Sandstone har mere farvespil med rød, pink, orange, hvid og cerise nuancer.
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1 Orangeri og pool miljø med Naturel Sandstone i Chelsea mønster. 2
Sandstone langs spejlbassin, lav mur af Sahara mursten. 3
køreareal i Red Sandstone. 4 Cirkelterrasse i Red Sandstone. 5 Terrasse med Naturel Sandstone i Chelsea 
mønster. 6 Trappetrin og terrasse i Chelsea mønster i Red Sandstone.

SORTIMENT
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BLACK & BLUE LIMESTONE

lande som sort skifer.

www.sandstone.dk
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1 2 
terrassen med kant af Dark Sandstone. 3 4 Belægning omkring 

5
6 Støttemur af murblokke og med topsten i Black Limestone. 7 Trappe og støttemur i murblokke i Black
Limestone.

SORTIMENT

SIDE 29
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RUST LIMESTONE
Rust har et fantastisk farvespil – helt klart en farve, der skal ses. På samme sten kan den 
have partier med farver i rustrøde og orange nuancer og partier med blågrå farver. 
Den er svær at beskrive men fantastisk på det rette sted, her kan man få en terrasse, 



SORTIMENT

SIDE 31

BEIGE LIMESTONE
Beige fanger mange varme nuancer i lyse farver men også med strejf af lidt mørkere. 
Den er rustik og har masser af patina, så den er perfekt til at se ‘gammel’ ud. 
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Vælg lige det der passer til din smag og din ejendom. Vælg samme farve og samme 
størrelse til indgangsparti, terrasse og indkørsel - eller leg med farver og størrelser og 
få dit helt personlige udtryk. Hos Sandstone er udvalget i farver og stenstørrelser meget 
stort, besøg den store inspirerende udstilling og få nye ideer.

FLISER 
I MANGE 
STØRRELSER  

www.sandstone.dk

1 Indgangsparti og terrasse i naturstenene Black 
Limestone og Dark Sandstone.

samt kant mod græs og perlesten af 20x40 cm 

 



2 3 Den lille brosten på 
10x20 cm til kørearealer, stier eller kanter. 4 
5 6
diameter. 7 8
bruges som trædesten eller belægning 9
sætter grænser. 10
11 12
med patina. 13

SORTIMENT

SIDE 33
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Brug det store udvalg af farver i sandstenene til at få den stemning og det miljø 
du drømmer om på din terrasse. Brug det uformelle Chelsea læggemønster eller 

en stor terrasse, kan naturstenene hjælpe dig med at få en smuk belægning der 
er let at holde.

LÆGGEMØNSTRE 
TERRASSER & 

INSPIRERENDE 

www.sandstone.dk

1 Spændende terrasse design 
-

stone lagt diagonalt på facaden 

på terrassen.



2 Leg med formerne på terrassen ved at kombinere Chelsea mønstret med kanter af brosten. 
3 4
brosten forsvinde ud i græsset, smukt og let at passe. 5

6  
7

INSPIRATION

SIDE 35
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8 & 9 Chelsea læggemønstret er smukt til alle størrelser terrasser. 10 Rustikke Københavner brosten kan 
bruges mange steder. 11 12 
13 Brug bordursten som trædesten.

www.sandstone.dk
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14 Alle natursten klæder hinanden. 15 Lad Chelsea mønstret skabe sammenhæng mellem sti og terrasse.
16 Vand klæder sandsten. 17 Sandsten passer godt til alle danske ejendomme. 18 Brug de store formater til 
at lave rene linjer. 19 Brug de store blokke til at skabe niveau i haverummet.

INSPIRATION

SIDE 37
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Trapper og mure giver en ekstra 
dimension i haverummet, og der er mange 
muligheder for at bygge både solidt og 
smukt med sandstensmaterialer – det har 
man gjort i mange hundrede år. 

dit, og det er kun fantasien, der er begræns-
ningen! Ønsker du inspiration så besøg vores 
store udstilling og tag et billede med af dine 
udfordringer, så hjælper vi gerne.

TRAPPER 
MURE & 

www.sandstone.dk

1 Forhave med bred trappe og støttemur 
bygget af Olive og Mahogni Sandstone i et 



 2 Brosten lagt på siden til mur. 3 4 Plantekumme bygget af mursten. 
5 Kvartsvingstrappe af trappesten og terrænmur af murblokke. 6 7 Fyld 
en gabion med sandsten og du har en mur. 8 Lav din trappe så stor du vil med trappetrin. 9 Trappe med 
repos, praktisk og smuk. 10 Færdige trappetrin med god trinhøjde. 11
12 Trappe med plantekummer af murblokke på siderne, trin og blokke passer godt sammen.

INSPIRATION
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SANDSTONE ApS er en familieejet virksomhed med import, rådgivning og salg af 
natursten som speciale. Virksomheden blev grundlagt i 1992 og har siden 2003 
været etableret med kontor, udstilling og lager i Sorø.
Af spændende større projekter som vi har leveret sandsten til kan nævnes bolig-

REFERENCER 



1 Baggård i Boligselskab med Olive Sandstone i Chelsea mønster. 2 Firmadomicil med Grey Sandstone i 
Chelsea mønster. 3 Special produktion af fontæne samt 500 kvm belægning i Tivoli. 4 Special produktion i 
Sand Sandstone til gods. 5 Special produktion i Olive Sandstone til kørebane, kantsten og fortov til byreno-
vering i Kolind, Syddjurs Kommune. 6 Special produktion i Naturel Sandstone til gods. 7 Special produktion i 
Olive Sandstone mix til torv.

REFERENCER
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’testet og godkendt 
        til det danske vejr’

www.sandstone.dk



Vores natursten brydes og 
forarbejdes under forsvarlige 
forhold, testes efter danske 
og europæiske standarder og 
CE-mærkes.
SANDSTONE ApS er leverandør af 
frost- og saltbestandige natursten til 
projekter i såvel offentlige rum som 

og private anlæg.

KONTAKTINFO 
SANDSTONE ApS 
Nyrupvej 70 4180 Sorø 
info@sandstone.dk 
tlf 5780 1022 
www.sandstone.dk

TEST & RÅDGIVNING 

SIDE 43

·  Vi samarbejder med    
   arkitekter, håndværkere  
   og bygherrer i valg af 
   materialer, formater og 
   forarbejdning og kan 
   lave komplette løsninger 
   til de enkelte projekter.
 
·  Vi rådgiver hver dag 
   private omkring valg 
   af farver og formater og 

   den optimale løsning til    
   deres projekt.
 
·  Vi kan med et stort 
   sortiment og et stort lager 

   men laver også gerne 
   specialproduktioner på 
   10-12 uger afhængigt af 
   opgaven.

Besøg af Havearkitekter til 
en professionel snak om 
materialer og anlæg.




