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Bygningsstein  

Benkeplater  

Monumenter 

 

Håndverksmessige tradisjoner siden 1881  



STEINRIKET      

Norsk naturstein - Norsk produksjon - Norsk tradisjon 

Vi former steinen 

MODERNE MASKIN PARK 

2 stk wiresager for kutting av blokk 

1 stk maskinsenter med 5-akset vannjet  

5 stk kantsager  

2 stk flamme- / prikke maskiner 

2 stk slipebaner 

2 stk CNC hulltagning og fresemaskiner 

2 stk kantsliping og polerings maskiner 

HØY HÅNDVERKSMESSIG KOMPETANSE OG KVALITET 

Våre steinhuggere har høy kompetanse i håndverksmessig steinhugging  

og utnyttelse av mulighetene som en moderne maskinpark muliggjør.  

KORTREIST NORSK STEIN MED GUNSTIGE LEVERINGSTIDER 

Steinrikets beliggenhet, midt mellom steinbruddene i Larvik, muliggjør 

rask tilgang til og kvalitetssikring av steinkvalitet. 

MILJØ OG SIKKERHET I FOKUS 

 

Steinriket er opptatt av miljø, og har investert i et avansert anlegg for  
rensing og gjenbruk av produksjonsvann.  
 
Svinnet på steinblokker som går gjennom produksjonen betydelig, og  
all overskuddsstein deponeres i offentlig godkjente deponier. 
 
Medlem i Grønt Punkt Norge               BREEAM  og FDV dokumentasjon  
       
 
Steinriket er opptatt av sikkerheten for de ansatte, og har høy fokus på  
HMS-opplæring og bruk av foreskrevet verne-utstyr. 

Steinrikets hovedkontor og produksjon  i Larvik. 

Flamme og prikke maskin 

CNC - Kombinert vannjet og sag 

CNC - kantsag - inntil 125 cm blad 

Wiresag 

Steinrikets produksjonsenhet og hovedkontor ligger i Tjølling mellom Larvik og Sandefjord, nær bruddene der Norges 

nasjonalbergart Larvikitt utvinnes. 

Bearbeiding av steinen utføres i et moderne produksjonsanlegg av ansatte med lang håndverksmessig erfaring og kom-

petanse. Saging samt bearbeiding av overflater gjøres med CNC-maskiner med bruk av diamantverktøy og vannjet. 

 



Steinriket konsentrer seg om å levere «skreddersøm» i granitt til store 

og små prosjekter. Vårt steinhuggeri og fabrikk ligger i Tjølling, midt 

mellom alle Larvikitt bruddene. Beliggenheten gjør steinen svært kort-

reist, og muliggjør svært konkurransedyktige leveringstider. 

Vi produserer og leverer de fleste typer Norsk granitt. 

 

Veteranmonument Akershus festning 
Mur og bauta i flammet lys labrador 

Basseng  med fossefall -  Sand Torg 
Flammet / polert lys labrador 

Utemiljø og benker  -  Nidaros  
Flammet / prikket mørk labrador 

Heller, trapper og benker  -  St. Petri   
Flammet / prikket / polert mørk labrador 

Fasade  -  Feiring bruk  
Råhuggede fasade elementer   
Mørk labrador 

NORSK STEIN TIL STORE OG SMÅ PROSJEKTER 

Vi leverer både til privatpersoner, anleggsgartnere, entreprenører,  

arkitekter og det offentlige. 

Vi har steinen, maskinene og fagkunnskapen for å kunne produsere de 

fleste formater og design. 

 
 

Alt kan hugges i stein – nesten. 

NOEN AV VÅRE PROSJEKTLEVERANSER 

Tjuvholmen, Oslo   Heller og vannrenner i Larvikitt 

Slottet, Oslo    Vannrenner i Røyken Granitt 

St. Petri Plass, Stavanger  Utemiljø, benker, basseng, trapper 

St. Olavs Hospital, Trondheim Heller i Masi kvartsitt 

Thor Dahls gate, Sandefjord Basseng, renner, heller, monumenter 

Fiskebryggen, Bergen  Heller og monumenter 

Strømsø Torg, Drammen  Heller og utemiljø 

Larvik Torg, Larvik   Heller og trappe amfi  

Sand Torg, Suldal   Basseng, heller, monumenter 

Ritz Hotel, London   Søyler i Arkade i Iddefjords granitt 

Feiring Bruk, hovedkontor Fasade med håndhugget overflate 

Kulturtorget, Tønsberg  Heller og utemiljø 

Nidaros Domen, Trondheim Utemiljø og benker 

Akershus festning, Oslo  Bauta og murer 



INGEN GRENSE FOR DESIGN, OVERFLATE  ELLER FORMAT  

Steinriket Norge AS 

Løveskogen 4, 3280 Larvik 

 

 

Tlf: +47 33 15 64 64        kontakt@steinriket.no       steinriket.no  

 

Salgssjef: Frode Johansen      frode@steinriket.no     Tlf: +47 928 96 300 

Se utvalg og priser på våre hjemmesider   

steinriket.no 

STANDARD TRINN, MURER OG HELLER PÅ LAGER I MANGE FORMATER OG OVERFLATER 

Leveres også på spesialmål. 

Velkommen til oss!       Vi har showrom og utstillinger som viser våre produkter. 

Prosjekt Thor Dahls gate i Sandefjord, har gjort sentrums området til en tiltalende og aktiv bilfri promenade-gate.  

Steinriket har produsert steinbelegg, steinrenner, basseng og monumenter i et bredt spekter av former og overflater. 

«Skreddersøm» i stein er vår spesialitet. 


