Slået belægningssten
Herregårdssten, eller slotsbrosten og
pompejisten, samme stentype i forskellig
udformning.
Typisk tykkelse mellem 6-7cm.
Farveskalaen er lige fra grå/gråmix, og sort, til
gulmix, rødmix, brunmix og løvfarve.
Billedet nedenfor viser slotsbrosten i løv
nuance, skåret i en halvbue/måne, og kantet
med et sort løbeskifte.

Betonfliser
Nedenfor ses rektangulære fliser, som her er
lagt i halv forbandt. Det giver færre ”lige” fuger
at se, end hvis der lagde kvadratiske fliser i
helforbandt. Halvforbandt vil desuden være
mere holdbar i indkørsler, med trafik tryk.
Rektangulære fliser findes bla. i størrelserne
15x30, 20x40, 25x50 og 30x60.

BELÆGNINGER
Overskrift

Nedenfor ses pompejistenen i gråmix, med et
løbeskifte i sort nuance.
Stenen vil for mange ligne et puslespil af sten.

Nedenfor ses en special struktur overflade på en
30x60 fliser, i lægge mønster med 30x30 fliser.

Normer & vejledninger

Klinker & kombi belægning

Det er Landsforeningen Danske Anlægsgartnere
(DAG) der sætter Normer & Vejledninger
for Anlægsgartner arbejde i Danmark.

Belægnings klinker er i dag meget robuste
belægningssten, til udendørs brug.
De er frostsikre og farveægte (natur farvet),
og er dermed ikke at forveksle med teglsten.

I vejledningerne for bundopbygning til
belægninger, er der stillet mange krav til bla.
grusmateriale kvaliteten.

Klinker er brændt ved 1000 grader,
og det er med til at sikre en meget lav
vandoptagelse i stenen.

Anvendes godkendte grus gradueringer for
bundopbygning, har man flg. vejledninger for
belægninger, anvendt til alm. indkørsel:

Granitbelægning
Der er i dag et hav af muligheder med granit.

Granitfliser

Granitkantsten

Granit brosten

Granit chaussesten

Granit mosaik belægning

Granit trappetrin

Individuel tilpasset granit belægning

Og meget mere…..

Frost sikker bund
Bundsikringsgrus ikke et krav
Bærelag min. 12cm.
Afretningsgrus min. 3cm.
Flisetykkelse min. 6cm.

Frost tvivlsom/farlig bund
Bundsikringsgrus min. 15cm.
Bærelag min. 12cm.
Afretningsgrus min. 3cm.
Flisetykkelse min. 6cm.
Eksempel på bundopbygning

På terrasser kan man vælge at opbygge bunden
med min. 8cm. velgradueret skarpkornet grus,
og derpå ensartet 3cm. afretningslag.
Samlet altså en bundopbygning på min. 11cm.
Det kræver at der IKKE køres på belægningen.

Nedenfor ses en kombi belægning, med
kombineret beton og granit chaussesten,
som kan lægges i flere forskellige mønstre.

Granit kan have forskellige overfalder, som ses
ovenfor, af jetbrændt og stokhugget fliser.
Nedenfor ses slidt chaussesten med bordursten.

