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SPORT- OG KULTURCENTER, OJD HALLERNE, SOLRØD STRAND     

STORE BLOKKE, SANDSTONE UDSTILLING, SORØ     SPECIALLAVET CYKEL BLOK



STÆRKE SANDSTEN FRA HELE VERDEN 

Sortimentet er stort og mulighederne endnu flere.Vi er lagerførende i hårde sandsten, både 
kalksandsten og kvartsbundne sandsten. Stenene importeres hovedsageligt fra indiske 
stenbrud, men vi leverer også gerne sandsten fra f.eks. England, Sverige og Australien. 
Sandstenene hentes hjem fra hele verden for at få et udvalg af de bedste og stærkeste 
sten. 

Vores sandsten kan holde til Nordens kolde klima. De er testet og godkendt efter dansk og 
europæisk standart og er dermed CE-mærket. Det er et hårde og lagdelte naturmaterialer, 
hvis kløvede overflade giver materialet en stor bøje-træk styrke, og stenene holder evigt. 
Produktion og transport er bæredygtig med lav CO2-belastning hele vejen igennem.

Stenene kan bruges i mange forskellige sammenhænge, da de produceres i alle kendte 
formater fra chaussésten til store blokke. Sandstene er velegnede til brug i såvel private 
anlæg som byrum, veje og offentlige pladser, hvor man ønsker en stærk belægning med et 
smukt farvespil.

BYFORNYELSE, BREDGADE I KOLIND, SYDDJURS KOMMUNE      



BYFORNYELSE, COOLSINGEL, ROTTERDAM

GÅRDHAVE, HOTEL SANDERS, KØBENHAVN     



BYFORNYELSE, PUTNEY WHARF TOWERS,  LONDON

BYFORNYELSE, JACOBSEN HUS, CARLSBERGBYEN     BYFORNYELSE, COOLSINGEL, ROTTERDAM



FARVER
Natursten i hvide, gule, grønne, grå, brune, 
sorte samt alle nuancer indimellem.

OVERFLADER
Kløvet (skridsikker) slebet, stokhamret, 
poleret mm. 
Samt mulighed for taktile markeringer. 

SIDER
Skåret for smalle fuger eller håndhuggede 
for brede fuger.

De store variationer i stenenes farver, former 
og overflader, kan give en stor flade liv og en 
unik æstetik.   

FIRMADOMICIL, IBM, BALLERUP    



Køresten 20x40x5 cm Sandstone Dark 
kløvet overflade, håndhuggede sider, fast permeabel fuge 

Kalksandsten fliser 60x90x2,5 cm Limestone Black 
kløvet overflade, håndhuggede sider 

Klinker 10x42x5 cm 5 farver sandsten 
 kløvet overflade, håndhuggede sider

Bordursten 29x90/120x6 cm Grey Sandstone 
kløvet overflade, håndhuggede sider brede fuger med fugeplanter 

Chaussésten mix af 9 farver sandsten 



NYT LIV TIL GAMLE BELÆGNINGER

Sandstenenes rustikke overflade og varme 
farvespil kan understøtte gamle bygningers 
charme og indgå naturligt i stedets 
eksisterende sammenhænge.

I et renoveringsprojekt kan vores store 
udvalg sikre en udskfting af belægningen, 
der bibeholder fladens oprindelige udtryk.
 
Sandstenene indgår i en cirkulær livscyklus 
med 100% genanvendelighed, hvor bl.a. 
knækkede fliser bliver genbrugt i en ny 
sammenhæng. 

RENOVERING, ROSENHAVEN, HELLERUP STRANDPARK     

KRAGERUP GODS, RUDS VEDBY



SPECIALLAVET FONTÆNE, TIVOLIFACADEBEKLÆDNING 

SÆRLIGE BEHOV - SPECIELLE PRODUKTER 

Vores udvalg består i dag af mange forskellige formater, overflader og farver. 
Søges der en form ud over vores standarter, kan en snak med os nemt blive til lige det 
produkt, du har brug for. 

Hele standard sortimentet er lagervare i Sorø, og specialprodukter leveres på ca. 12 uger.

STØTTEMUR & SPEJLBASSIN, PRIVATHAVE



STRANDVEJSTORVET, SOLRØD STRAND     



SANDSTEN I LAR-PROJEKTER

Sandstenene er meget velegnede til 
permable belægninger på grund af mulig-
heden for sten med håndhuggede sider, der 
lægges med brede fuger. Til LAR-projekter, 
kan man med fordel bruge et særligt 
permeabelt fugemateriale og en skærve bund 
opbygning, der tillader en hurtig nedsivning. 

Desuden kan sandstenens varierende udtryk 
fra tør til våd udnyttes til at skabe en levende 
flade, i en leg med våde og tørre sten. 

Materialets holdbarhed gør, at sandstenene 
tåler de fleste former for vedligehold.  

GÅRDRUM, MUSIKBYEN, KØBENHAVN    

LAR-LØSNING, SANDSTONE UDSTILLING, SORØ   



SANDSTONE - BÆREDYGTIGT PRODUKT OG SUNDT FIRMA

BÆREDYGTIG PRODUKTION
Sandstones sten er et naturprodukt der grundet materialets opbygning og naturlige skabelse 
bliver til et stærkt produkt uden materialet gennemgår omfangsrige overfladebehandlinger eller 
kemiske bearbejdninger.

BEGRÆNSET CO2 FORBRUG 
Størstedelen af vores natursten er udvundet i Indien, da man får de stærkeste sten herfra. 
Stenenes rejse fra bruddet til dig følger den kortest mulige rute. Den lange strækning mellem 
Indien og Danmark sker med containerskib, hvilket betyder at CO2  udledningen er mindre end 
hvis stenene f.eks. skulle køres med lastbil fra brud i Sverige til vores lager i Sorø.



STENENES LIVSCYKLUS 
Sandstenene har en lang levetid, der klarer livet som belægningssten meget længe uden at blive
misfarvede og grimme. Skulle en sten alligevel komme til at knække, får denne dog nyt liv igen 
ved at blive genbrugt i en ny form som f.eks. brudflise, støttemur eller til skærver i en permeabel 
bundopbygning.

BIDRAG TIL SAMFUNDET
Hos Sandstone føler vi en pligt til at tage medansvar for vores medmennesker og støtter derfor i
Danmark anlægsgartneruddannelsen og det gode håndværk, samt Danske Landskabsarkitekter 
for at styrke det gode samarbejde i vores branche.
Sandstone ønsker at hjælpe udsatte børn og familier. Vi donerer til et Madprogram, der bespiser 
800 mennesker to gange om måneden, desuden doneres der også til det lokale indiske hospital 
samt til danske familier med kræftramte børn.

STABIL VIRKSOMHED
Sandstone er grundlagt i 1993 og har gennem årene været støt stigende i udvalg, lager og salg.
Dette har medført en stærk økonomi som vi igen og igen har bevist ved bl.a. tre år i træk at have 
modtaget Børsens Gazellepris i 2016, 2017 og 2018. Derudover har vi en AAA certificering der 
betyder, at vi er blandt de 2,5% af danske virksomheder med den højeste kreditværdighed.

ETISKE HANDEL
Sandstone er medlem af DIEH - Dansk Initiativ for Etisk Handels arbejde, der er med til at sikre
respekt for alle menneskerettigheder, fornuftige arbejdsforhold samt beskyttelse af miljøet efter
anerkendte internationale principper, derudover udelukker det tunge stenarbejde i sig selv
børnearbejde.

OVER 35.000 M2 NATURSTEN PÅ LAGER  I SORØ FORSVARLIG PRODUKTION FRA INDIEN

FRAGT MED COINTAINERE FRA INDIEN TIL DANMARK



Højeste kreditværdighed
Bisnode 2018

Kom og få en snak i vores 3000 kvm 
store udstillingshave og få 
vareprøver fra lageret. 

Nyrupvej 47, 4180 Sorø
Ring tlf: (+45) 5780 1022 
for bestilling, salg og rådgivning
Mail: kontakt@sandstone.dk

Åbningstider
Hverdage kl. 8-16
Lørdage kl. 10-14 

- eller gerne efter aftale 
Søndage altid lukket

Foto: Sandstone ApS stand 2013, 
Have og Landskabsudstillingen  

Sandstone ApS
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& 

SAMARBEJDSPARTNERE


