”Skiffer är ett väldigt enkelt och bra material
att arbeta med, vilket är viktigt för oss som
bygger. Att det dessutom är skonsamt för
miljön är naturligtvis en bonus.”

Anders Bringert, Peab

”Företag som sticker ut.”
”Nordskiffer har haft en fin
utveckling och växer hela tiden.”
Åsa Lundqvist Peyron, Näringslivschef Höganäs kommun

”Skifferfasader tillverkas av tunna skivor
skiffer. Det är ett färgbeständigt, klimatsmart och vackert naturmaterial med låg vikt
som inte kräver mycket energi vid framställning.”
Catherine Bülow, Ekobyggportalen

”Materialet har ett starkt
”Nordskiffer är en pålitlig leverantör. eget uttryck samtidigt
som det låter byggnaden
Bra produkter och leveranssäkerhet.
integreras i landskapet.”
De återkopplar snabbt med svar på
priser, tekniska frågor mm. Uppskattar Joaquim Tarrasó, Arkitekt
också deras personliga bemötande och
korta beslutsvägar.”
Mattias Hjälmeby, Willa Nordic

”När solen står rätt tecknar sig varje sten
med kullar och dalar.”
Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitekter

”Under skissarbetet återkom vi gång på
gång till skifferstenens karaktär. På nära håll
är stenen livfull och intressant att betrakta,
och även på avstånd upplevs ytan levande.
Materialet är tåligt och utstrålar beständighet.”

”Skiffer får högsta betyg i miljöklassificering.”
”Skiffer har en levande känsla, och skiftar från mörk
blyertsnyans vid regn till ett ljust glimmer i direkt
solljus. Jag har noggrant valt ut skifferplattor
i några olika nyanser, och varje platta är inritad
på sin specifika plats för att få fram så effektfulla
skiftningar som möjligt.”
Anders Holmström, Anders Holmström Arkitekter

Hans Knutsson, Fojab Arkitekter

Citat hämtade från vänster till höger: Dagens Nyheter 2/10 2008, Ekobyggportalen, Helsingborgs Dagblad 6/3
2016, Houzz.com 8/12 2015, Tidningen Sten nr 1, 2014 Tidningen Sten nr 4, 2013, svenskbyggtidning.se 17/11 2015,
Tidningen Husbyggaren nr 4 2011, Dagens Industri 28/19 2012.

Skif fer på ny tt!
är vårt motto, drivkraft och förhoppning.
Många känner till skifferns beständighet,
skönhet och miljövänlighet som i århundraden utsmyckat kyrktak, fasader, golv och torg
i Sverige. Men skiffer och takskiffer är inte bara
ett historiskt material utan ett som ger unika
möjligheter till nya estetiska och praktiska
lösningar i moderna byggen. Med takskiffer
på fasad får man en viktmässigt lätt fasad som
dessutom är enkel att montera. Olika former
på takskiffern och olika färger (från mustigt
rött till nattsvart eller grönt till grafitgrå)
inbjuder till lekfulla lösningar. Eller varför inte
låta fasaden och taket smälta samman som
ett enda element?
Den här boken är tänkt som inspiration till nya
vackra, milövänliga, underhållsfria, listiga och
estetiskt djärva lösningar. Våra egna konstruktionslösningar med specialkrokar och fasadsystem är en viktig del av vår kunskap som
bidrar till att förverkliga smarta lösningar i
beständiga byggen.

Våra skiffersorter kommer från noga utvalda
skifferbrott i Sverige, Norge, Storbritannien,
Spanien och USA. Vi är ett litet företag med
stor, på gränsen till nördig, kompetens inom
skiffer. Det är därför vi har nära samarbete med
SP/CBI och ByggAma och deltar i arbetsgrupper under EU kommissionen för att säkerställa
testprotokoll på takskiffer (EN12326). All vår skiffer är testad för frosttålighet i vårt klimat.
Våra kunder är både storföretag och privatkunder och skiffern vi säljer är för applikationer
på tak, fasad, golv, mur och mark. På följande
sidor presentrerar vi information om och
inspiration till: 1a. Takskiffer på fasad i dubbeltäckning, 1b. Takskiffer på fasad i enkeltäckning, 2. Skuren skiffer för fasad, 3. Takskiffer
på tak, 4. Golvskiffer, samt 5. Skiffer för mark
och mur. På varje sektion ser du också oss som
jobbar på Nordskiffer. Trevlig läsning och
kontakta oss om du har frågor!
Björn, Monica, Mats, Anne, Tulsa

Takskiffer på
fasad

Takskiffer på
fasad
Takskiffer på fasad är något vi tycker är extra
roligt att jobba med. Det ger en stenfasad
med alla de fördelar som natursten i hög
kvalitet ger d.v.s. färgbeständighet, underhållsfrihet, miljövänlighet, och inte minst en
naturligt och vackert levande fasad. Plattorna
sitter med stormkrok. Takskiffern monteras i
dubbeltäckning eller enkeltäckning på träläkt
eller plåtprofil vilket ger en ventilerad fasad
utan risk för fukt och mögelproblem.

Monica
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Till höger som omslagsbild syns villa Hallgren
ritad av arkitekt Anders Holmberg med takskiffer Classic och enstaka inslag av Welsh Slate
Heather och grönskimrande Lugano i dubbeltäckning. Till vänster syns, förutom Monica,
takskiffer Multicolor i dubbeltäckning.

Foto: Nordskiffer (fotografi av DI’s omslag. DI’s omslag i original är
fotograferat av Göran Uhlin)
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Takskiffer Samaca
Classic 40 x 25 cm i
dubbeltäckning
Foto: Etikhus

Dubbeltäckning
Takskiffer i dubbeltäckning ger en lätt men
gedigen stenfasad. Lätt både vad gäller arbetet
med montage och viktmässigt. En fasad med
takskiffer i dubbeltäckning väger mellan 2550 kg per m2 beroende på vilken sort man
väljer. Det gör att man som arkitekt, husägare,
byggare och fastighetsförvaltare får helt nya
förutsättningar och möjligheter. Vanligaste
formatet på dubbetäckning är 40 x 25 cm.
Den monteras i format stående på höjden
med 60% överlapp på vägg som läktas med
trä eller plåtprofil. Enkeltäckning är ofta plattor
i format 60 x 30 cm som monteras i liggande
format med överlapp på ca 6 cm. Plattan sitter fast med vår rostfria säkerhetskrok. Vi har
även pdf och dwg ritningar på plåtdetaljer om
så önskas.
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25 x 40 cm

Rund

40 x 40 cm
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Spets

Till vänster: Samaca
Classic 40 x 22 cm,
satt i dubbeltäckning.

Till höger: Fasad med
takskiffer Samaca
Classic, 40 x 22 cm.

Nedan vänster:
Olika format på
skifferplattor.

Nedan: Fasad med takskiffer Nordskiffer Röd,
Nordskiffer Grå samt
Welsh Slate Heather.

Halv Rund

60 x 30 cm
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Till vänster: Takskiffer
Samaca Multicolor 40
x 25 cm, satt i dubbeltäckning.

Till höger: Takskiffer
Samaca Multicolor 40
x 25 cm, satt i dubbeltäckning.

Foto: Bibban Lindberg/
Charmilla AB

Nedan: Samaca Classic
i 40 x 22 cm satt med
stormkrok i dubbeltäckning.
Foto: Josefin Hjälmeby/
Intressanta Hus.
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Till vänster: Samaca
Classic 40 x 22 cm,
satt i dubbeltäckning.

Nedan: Samaca Multicolor, Samaca Classic
och Nordskiffer Grå i
40 x 25 cm.
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Till höger: Samaca
49, 50 x 25 cm, klippt
i spets och monterat
med förskjutning.
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Takskiffer Lugano i
enkeltäckning, 60 x
30 cm.

Enkeltäckning
Takskiffer i enkeltäckning ger en ventilerad
fasad som monteras på träregel 28 x 70 mm
eller plåtprofil. Uppfästningen sker med vår
rostfria säkerhetskrok. Till vänster syns Lugano,
60 x 30 cm. Stenens vikt ca 30 kg per m2. Vi
har även pdf och dwg ritningar på plåtdetaljer
om så önskas.
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Till vänster:
Takskiffer Offerdal,
60 x 30 cm.

Nedan:
Takskiffer Lugano,
60 x 30 cm.

Till höger:
Nordskiffer Grön,
50 x 30 cm.
Patriam Stocksund.
Renderingsbild:
Semrén och Månsson
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Samaca 49, 60 x 30 cm i
enkeltäckning.
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Takskiffer på
plåtprofil
Takskiffer monterat på en ventilerad plåtprofil är en lösning när man inte vill ha något
organiskt material i konstruktionen. Skiffern
monteras med vår egenutvecklade säkerhetskrok. Montaget är enkelt och kräver inga
förkunskaper. Plåtprofillösningen fungerar
med både enkeltäckning i exemplevis liggande
format på 60 x 30 cm med 6 cm överlapp i
höjdled, eller så kan man monterad i dubbeltäckning med stenen stående i format på ex
40 x 22 cm eller 40 x 25 cm. Vi har även pdf
och dwg ritningar på plåtdetaljer om så önskas. Till vänster syns Nordskiffer Grön, i enkeltäckning med sten i format 50 x 30 cm.
Stenens vikt ca 30 kg per m2. Som modell
på bilden syns också Britt. Hon arbetar inte på
Nordskiffer utan är en av våra kunder. (Hennes
fina hus med skiffertak ser du på sidan 46.)
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Samaca 55 i dubbeltäckning.

Samaca 49 i dubbeltäckning.

Nordskiffer Castillo i dubbeltäckning.

Nordskiffer Grå i dubbeltäckning.

Samaca Classic i dubbeltäckning.

Samaca Multicolor i dubbeltäckning.

Nordskiffer 200 i dubbeltäckning.

Nordskiffer Röd i dubbeltäckning.
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Lugano, Welsh Slate
Heather, Samaca Classic, Samaca Multicolor
och Nordskiffer Röd.
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Nordskiffer Grön i dubbeltäckning.

Lugano i dubbeltäckning.

Welsh Slate Heather i dubbeltäckning.

Welsh Slate Dark Blue Gray i dubbeltäckning.
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Samaca 49, 60 x 30 cm,
enkeltäckning.

Takskiffer på fasad

23

Foto: Etikhus

Samaca 55

Samaca 49

Samaca Classic

Samaca Multicolor

Nordskiffer Castillo

Nordskiffer Grå

Nordskiffer 200

Nordskiffer Röd

Nordskiffer Grön

Lugano

Welsh Slate Heather

Welsh Slate Dark Blue Gray

24

Fasadskif fer
skuren sten
Mats

Fasadskiffer
skuren sten
25

STEN
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Så kallad ”skuren sten” är skifferskivor i 10, 20
eller 30 mm tjocklek d.v.s. betydligt tjockare
än takskiffer. De monteras ofta med backfixing eller sätts med dubb i kanten. Skuren
sten används också för limning eller montage
på socklar. Till höger syns som omslag Hotell
Post i Göteborg som vi nominerades för till
Årets Stenpris 2013 som delas ut varje år av
Sveriges Stenindustri. Hotell Post vann också
Årets Bygge 2013 som delas ut varje år av tidningen Byggindustrin. Till vänster syns, förutom Mats, silkesborstad Oppdal på nybyggda
entréen till Helsingborgs Central.
Hotel Post
Sven-Harrys
EngeneKvartalet
Omslagsfoto: Robert Strange
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Till vänster: Oppdal.
Foto: Minera

Nedan till vänster:
Castillo Borstad yta.
Nedan till höger:
Welsh Slate Heather
Polerad.
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Till höger:
Welsh Slate Dark Blue
Gray (DBG) i Klovyta på
sidorna och Polerad på
gavlarna.
Foto: Kungälv Natursten.
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På sockeln syns
Lugano Kvartsit.
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På sockeln syns Welsh
Slate Dark Blue Gray
(DBG) och Offerdal
blandat. Båda i klovyta.
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Fasadskiffer skuren sten
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Nordskiffer Castillo Natur

Nordskiffer Castillo Slipad

Nordskiffer Castillo Borstad

Otta Pillarguri Natur

Otta Pillarguri Slipad

Otta Pillarguri Borstad

Nordskiffer Castillo Flammad

Lugano Kvartsit Polerad

Welsh Slate Heather Klovyta

Otta Rost

Offerdal Natur

Offerdal Slipad

Welsh Slate Heather Polerad

Welsh Slate Dark Blue Gray Klovyta

Welsh Slate Dark Blue Gray Polerad

Oppdal Natur

Oppdal Antikborstad

Oppdal Silkesborstad
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Takskiffer på tak

Björn

Tak
33

Takskiffer på tak är ett välbeprövat material
som i århundraden utsmyckat kyrk- och slottstak. Men materialet har ett förvånandsvärt
modernt uttryck. Kanske är det helt enkelt
tidlöst vilket brukar vara utmärkande för de
flesta kvalitetsmaterial? Trots att skiffer ofta
associeras med exklusivitet så är ett skiffertak
inte kostsammare än många andra bruksmaterial. Men det håller i generationer, vilket få
om ens några andra taktäckningsmaterial gör.
Målning eller annat underhåll krävs inte heller
och skulle du få en stormskada så kan du enkelt
byta ut enstaka plattor om du monterat med
stormkrok. Till vänster syns Björn i en takkupa
klädd med takskiffer och ett tak med takskiffer
klippt i spets och satt med stormkrok. Till höger
syns arkitekterna Thiels fina Villa T i Nacka som
omslag på tidningen Arkitektur. Skiffern på Villa
T är takskiffer Samaca 55 i format 40 x 40 cm.

Omslagsfoto: Åke E:son Lindman
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Samaca 55, 40 x 40 cm
på tak och fasad.

Montage på tak
Skiffertak väger mellan 28 kg - 50 kg per m2
beroende på sort och montagemetod.
Oftast använder man rektangulära format i
40 x 25 cm, men det finns också andra former
som kvadratiska, rundade eller klippt i spets.
Takskiffer monteras på en råspont på minst
21 mm tjocklek. Skiffern kan monteras direkt
på papp och då rekommenderas en underlagspapp som ex YEP 2500. Om den läktas så
kan man använda sig av underlagspappen
YAP 2200. All vår takskiffer är testad för att
garantera kvalitet. Vi har pdf-filer på montage
och plåtarbete (rännor mm). Vi har också ett
nätverk av kompetenta takskiffermontörer
om entreprenad önskas.
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Till vänster:
Nordskiffer Grå i
dubbeltäckning.

Nedan:
Samaca 55 i dubbeltäckning, 40 x 25 cm.

Till höger:
Lugano i 40 x 25 cm
satt i dubbeltäckning.
Foto: Röing Arkitekter
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Till höger:
Läggning av skiffertak
utan läkt. Formatet är
40 x 25 cm och montaget är med dubbeltäckning och krok.

Till väster:
Samaca Classic, 40 x
25 cm i dubbeltäckning. Även
entrén har klätts med
takskiffer.
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Nedan:
Samaca 49, 60 x 30
cm på både tak och
fasad.
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Till höger:
Welsh Slate Heather,
60 x 30 cm.

Till vänster:
Samaca Classic,
40 x 22 cm.
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Nedan:
Nordskiffer Grå,
Nordskiffer Grön, Nordskiffer Röd och Semi
Weathering.
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Takskiffer Samaca 55,
40 x 25 cm.
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Natur Koppar Betong Tegel Täck
skiffer
pannor pannor papp

Fiber Zink plåt
cement

Global Miljöpåverkan (GEI)

Förutom att skiffer inte innehåller några kemiska
tillsatser är det ett naturmaterial som är klart
att användas direkt, utan någon framställningsprocess. Detta till skillnad från kakel, tegel,
plåt och andra tillverkade material som ofta
kräver en stor mängd energi vid framställning.
I Nordskiffers fall minimerar man dessutom
koldioxid-utsläppen ytterligare genom att alla
transporter i huvudsak sker med båt.

Källa: www.greenbooklive.com

Co2-utsläpp per producerat kilo av respektive
takmaterial*
Betongpannor
Lertegel		
Takskiffer

0,19 kg
0,43 kg
0,005-0,054 kg

* Enligt University of Baths ICE-metod
(Inventory of Carbon and Energy)
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Takskiffer på tak
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Samaca 55

Samaca 49

Samaca Classic

Nordskiffer Castillo

Nordskiffer Grå

Nordskiffer 200

Nordskiffer Röd

Nordskiffer Grön

Lugano

Welsh Slate Heather

Welsh Slate Dark Blue Gray
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Golvskiffer

Anne

Golv
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Skiffer på golv är vackert levande. De skiftningar som skapats i stenen under miljotals år
är omöjliga att återskapa. Förutom olika färger
finns skifferplattorna i olika ytor som klovyta
vilket är den naturliga ytan som är resultatet
av att man klyver stenen. En borstad yta får
mjukt böljande karaktär medan polerad yta
ofta tar fram de marmoreringar som finns i
många av våra skiffersorter. Natursten ger
alltid ett gediget intryck men skifferns egenskaper som resistens mot många sura medel
gör den lättstädad och praktisk till skillnad
från exempelvis kalksten och marmor. Våra
golv ligger på flyglatser, tågstationer, i badhus,
i pooler (!) och i privata hem. Till vänster syns
Anne och Welsh slate DBG i klovyta.
Till höger: Samaca svart i klovyta.

Malmö
Central
Golv för folk
på väg....
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Till vänster:
Welsh Slate DBG i
Klovyta i pool,
duschar och poolområde.

Till höger:
Castillo Slipad yta
i 20 cm bredd och
fallande.

Nedan vänster:
Samaca svart i Klovyta, 60 x 30 cm.

Nedan:
Oppdal.
Foto: Minera
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Till höger: Multicolor
golv i 40 x 20 cm
format.

Till vänster: Otta
Slipad på vägg samt
Oppdal Antikborstad
på golv.

Nedan: Welsh Slate
DBG i Klovyta.

Foto: Minera
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Polerad Welsh Slate
Heather.

Oppdal Silkesborstad.
Foto: Minera
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Golv
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Samaca Svart Klovyta

Samaca Svart Polerad

Samaca Grå Klovyta

Welsh Slate Heather Klovyta

Welsh Slate Heather Polerad

Welsh Slate Dark Blue Gray Klovyta

Samaca Grå Polerad

Samaca Multicolor

Nordskiffer Castillo Natur

Welsh Slate Dark Blue Gray Polerad

Oppdal Natur

Oppdal Antikborstad

Nordskiffer Castillo Slipad

Nordskiffer Castillo Borstad

Nordskiffer Castillo Tumlad

Oppdal Silkesborstad

Otta Pillarguri Natur

Otta Pillarguri Slipad

Nordskiffer Castillo Flammad

Lugano Klovyta

Lugano Kvartsit Polerad

Otta Pillarguri Borstad

Offerdal Natur

Offerdal Slipad
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Tulsa

Mark & mur
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Skif fer för
mark & mur
Markskiffer för uteplatser eller hela torg är ett
tryggt och vackert materialval. Detsamma
gäller för mursten till murar för mindre projekt
upp till hela fasader. Olika färger och format
gör möjligheterna oändliga. Den svenska
Offerdalsskiffern är en evig klassiker liksom
den svarta norska Ottaskiffern, och den ljungfärgade Heather skifferkrossen från Wales. För
den som önskar mer grönaktiga toner finns
Lugano. Här visar vi bara ett ett urval, så kika
in på hemsidan eller slå oss en signal om du
vill ha mer förslag. Till vänster syns förutom
norsk Ottaskiffer i svart och rost, även Tulsa.

Uteplats
för

generationer
Foto: Minera
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Till vänster:
Mursten i Nordskiffer
Grå, Nordskiffer Grön
och Nordskiffer Röd.

Några utmärkelser vi är extra glada och stolta för som våra nyskapande kunder,
byggare, arkitekter, leverantörer, entreprenörer gett oss möjlighet att få leverera till:

Nedan till vänster:
Oppdal i kall-lavad,
torrmur och Oppdal
på mark.
Foto: Minera

Nedan: Nattsvart
Rustik markskiffer.

Högsta betyg i Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Nominerade
med två projekt till Årets Stenpris 2013 samt med ett projekt till
Årets Stenpris 2014 som delas ut av Sveriges Stenindustriförbund.
Högsta kreditvärdighet UC, Årets Företagare 2016 i Höganäs

som delas ut genom ett samarbete mellan Företagarnas Riksförening och Sveriges
kommuner. Vi hade även nöjet att vara leverantör till Hotell Post som vann Bygg-

Årets Bygge 2013. Vi blev nominerade till Priset
för positiva bidrag till hållbar byggnads- och
fastighetsutveckling 2015 och Priset för positiva bidrag till
hållbar stadsutveckling 2015 som delas ut av Swedish
industrins pris

Green Building Council. Vi är trippel A rankade.
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Miljövänliga material
utan tillsatser!

Nordskiffer AB Verkstadsgatan 2b, 26339 Höganäs
tel: + 46 (0) 42-33 13 98 www.nordskiffer.com info@nordskiffer.com

