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OM E. NIELSENS MEKANISKE 
STENHUGGERI A/S
E. Nielsens Mekaniske Stenhuggeri A/S er Danmarks ældste stenhuggeri 
og er grundlagt i 1797. Firmaet er specialister indenfor natursten og vore 
medarbejdere på Sjælland og Jylland har stor kompetence og mange 
års erfaring indenfor løsning af alle typer af opgaver. 

Der findes over 8000 forskellige sten, som handles kommercielt på 
verdensplan. Vi har gennem vort netværk og kendskab til stenbrud over 
hele verden udvalgt et Basisprogram, som er kendetegnet ved :
- Rimelig økonomi (prisleje ca. DKK 300-500/m2 eks. moms) 
- En vifte af farver og udseender, der spænder fra klassisk grå til  
 cremet beige
- Alle typer er slidstærke og kan anvendes til erhverv og andre  
 krævende områder, herunder f.eks. skoler
- Alle sten er CE-mærket

OM NATURSTEN
Natursten kan opdeles i 3 hovedgrupper :
Sedimentære bjergarter
Er f.eks. kalksten, sandsten, lerskifer. Disse er dannet af overliggede tryk 
og varmepåvirkning, hvorved de løse sedimenter er presset sammen til 
en fast bjergart over millioner af år. Alle disse typer består af organisk 
materiale, og har således udsving i farve og struktur. 
Magmatiske bjergarter
Er f.eks. granit, basalt, diabas. Disse er dannet fra en oprindelig smelte 
og er således af vulkansk oprindelse. Alle typer består af forholdsvis 
hårde mineraler fra dybere liggende områder i jordens kappe og er 
således slidstærke og frostsikre. 
Metamorfe bjergarter
Er f.eks. gneis, kvarsit, fylitt og marmor. Disse er omdannede og rekrys-
talliserede typer fra de ovennævnte 2 hovedgrupper grundet ekstremt 
tryk og temperatur. De fleste typer er slidstærke grundet den lange 
dannelsesproces. Grundet udgangsbjergartens forskellighed kan der 
for nogle typers vedkommende være stor variation i farve og struktur, 
mens andre igen er meget homogene. 





Mørk brun kalksten med lidt fossiler.
Kun til indendørs brug. 

ORSO
BROWN

Foto er med slebet overflade fra Retten i Roskilde



Hvid grålig gneis med svage åretegninger fra foliationen. 
Slidstærk. 

Kan anvendes både udvendigt og indvendigt. 

WINDSOR
WHITE

Foto er med matsleben overflade



Grålig granit med et karakteristisk spil. 
Meget slidstærk.
Kan anvendes både udvendigt og indvendigt. 

FOREST
GREY

Foto er med matsleben overflade



Grålig marmor med tydelig marmorering og åretegning. 
Kun indendørs brug. 

BARDIGLIO P.

Foto er med matsleben overflade



Lys brunlig kalksten med organisk udseende. 
Kun til indendørs brug. 

PIETRA
DORATINA

Foto er med matsleben overflade



Kalksten i lys cremefarvet beige udseende. 
Kun til indvendig brug. 

GALA

Foto med matsleben overflade



Metamorficeret slidstærk skifer. 
Kan anvendes både udvendigt og indvendigt. 

GRENADA 
FYLITT SKIFER

Foto med børstet overflade



Metamorficeret slidstærk skifer. 
Kan anvendes både udvendigt og indvendigt. 

GRENADA 
FYLITT SKIFER

Foto med kløvet overflade



Krystallinsk marmor med kombinerede mørke og lyse partier. 
Kun til indendørs brug. 

TUSCAN 
BEIGE

Foto er med matsleben overflade



Flot kalksten i helt klassisk grå til beige toner med tydelige fossiler og skalfragmenter. 
Særdeles konkurrencedygtig til prisen i bi-color sortering. 

Kun til indendørs brug. 

CARINO

Foto med matsleben overflade
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