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En vakker fasade er en fryd for øyet, spesielt når Minera 

Skifer setter sitt preg på byggverket. Minera Skifer er et tid-

løst og genuint naturprodukt som utmerket kan kombineres 

med et hvilket som helst annet materiale (tre, stål, alumini-

um, betong, glass, plast etc.).

Byggherre og arkitekt som inkluderer Minera Skifer i bygge-

prosjektet får bare fordeler. Minera Skifer er et godt alternativ 

enten det tenkes nytt og moderne eller tradisjonelt.

Du kan velge Minera Skifer som sentralt og samlende 

materiale eller som et materiale som skal fremheve effekter i 

andre materialer.

Miner Skifer er tidløs og vedlikeholdsfri og står upåvirket mot 

alle værforhold (sol, regn, snø, is). 

        Naturen tåler naturen!

“Det er det ytre som teller!”

Fasade i Minera Skifer Otta (Ørland Kultursenter).

Bruddheller i Minera Skifer Otta og Oppdal.

Tørrmur i Minera Skifer Oppdal.



Fasade i tørrmur (hugget kant), flis, bord og benk i Minera Skifer Oppdal. 

Minera skifer er 
slett ikke ensfarget grå og trist. 
Fargespillet i skifer er unikt 
og spesielt. Materialet har 
alle positive miljøfaktorer 
og er blitt en eksportvare i 

betydelig målestokk.
 

Skiferen tåler alle påkjenninger 
i vår daglige bruk - livet ut.

Overflaten er vakker og 
100% vedlikeholdsfri.

Tørrmur i Minera Skifer Oppdal.



Fasade i murstein fra Minera Skifer Oppdal.

Fasadeplater og flis i Minera Skifer Offerdal.



Fasadeplater i Minera Skifer Otta.

Detalj av opphengsystem for fasadeplater.

Fasadeplater i Minera Skifer Alta.Tørrmur i Minera Skifer Offerdal.



Minera Norge AS   7340 Oppdal 
Telefon:     72 40 04 60 
Telefax;     72 40 04 61 
Epost:      info@mineranorge.no 
Hjemmeside:   www.mineranorge.no
    www.mineraskifer.no

Forhandler:

Salgsavdeling Oslo: 
Markedsavdeling Prosjekt og Eksport
Fossumveien 70, 1359 Eiksmarka. 
Tlf.: 67 16 49 90. Fax: 67 16 49 99

P
ro

du
ks

jo
n:

 L
ø

vs
le

tte
n 

G
ra

fi s
k 

D
es

ig
n.

 F
ot

o:
 L

ud
vi

g 
K

ill
in

gb
er

g,
 P

ro
fi l

m
.

Salgsavdeling Sverige: 
Minera Skiffer AB 
Odenskogvägen 1, S-831 48 Östersund. 
Tlf.: +46 63 208 60. Fax: +46 63 216 47

Spør etter våre temabrosjyrer for Minera Alta-, Oppdal-, Otta- og Offerdalskifer.
Nr 1: Interiør  Nr 2: Trapper og Gulv  Nr 3: Hytter  Nr 4: Tak og piper  

Nr 5: Fasade og forblending  Nr 6: Terrasser og trapper   
Nr 7: Belegning  Nr 8: Massive trinn  Nr 9: Tørrmur

Nov. 09

Tørrmur i fasade/pipe og bruddheller på tak i Minera Skifer Oppdal.

Minera Skifer
er av ypperste kvalitet 

globalt sett. 
Naturen har gitt skiferen 
form og styrke gjennom 

millioner av år.
Den er både tidløs og 

tilpasningsvennlig.

Når god byggeskikk skal
synliggjøres, er skiferen 
med sin form og farge

en selvfølgelighet.

Du investerer i verdiskaping
i hus og hytte!   


