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Golvplattor av öländsk kalksten 

 

Golvplattor i antikborstad Ölandskalksten Grå Alböke. Format 300 mm x fallande längder. 

 

 

 

 

 



Våra golv är för er som vill ha ett 

golv med naturlig variation i 

nyans och struktur. Golv av 

ölandskalksten är lämplig i stort 

sett alla miljöer förutom där det 

förekommer kemiskt olämpliga 

ämnen, t ex tösalt, 

avisningsmedel och sura 

rengöringsmedel. 

 

Här kan se ni de olika 

färgsorteringarna och exempel 

på olika format och 

ytbearbetningar. 

 

 

 
Slipad Ölandskalksten gråbrun Alböke.  

Format 300 mm x fallande längder. 

 

 
Antikborstad Ölandskalksten gråbrun Alböke. 

Format 300 mm x fallande längder. Huggna kanter. 

 
Antikborstad Ölandskalksten grå Alböke.   

Format 300 mm x fallande längder. 

 

 
Slipad Ölandskalksten grå Alböke.  

Format 300 x 300 mm. 

 

 
Normalhyvlad Ölandskalksten grå Alböke.  

Format 300 mm x fallande längder. 



 
Antikborstad Ölandskalksten flammig Alböke. 

Format 300 x 300 mm. Huggna kanter.  

 

 
Normalhyvlad Ölandskalksten flammig Alböke.  

Format 300 mm x fallande längder. 

 

 
Slipad Ölandskalksten flammig Alböke.  

Format 300 mm x fallande längder. 

 

 
Antikborstad Ölandskalksten röd Alböke.  

Format 300 mm x fallande längder.  

 

 
Normalhyvlad Ölandskalksten röd Alböke.  

Format 300 mm x fallande längder. 

 

 
Slipad Ölandskalksten röd Alböke.  

Format 300 x 300 mm. 

 



 

Vi tillverkar som standard i formaten nedan, men vi kan givetvis leverera andra format om så 

önskas. Den gråbrun och grå har vi nästan alltid i lager eller med kort leveranstid.  

 

För montering i fästmassa:  

300 x fallande längder x 12 mm 

300 x 300 x 12 mm 

400 x 400 x 12 mm 

 

För montering i sättbruk: 

300 x fallande längder x 20 mm 

300 x 300 x 20 mm 

400 x 400 x 20 mm 

 

Golvsockel görs som standard i format 90 x fallande längder x 12 mm. 

 

Toleranser ±0,5 mm på alla mått. 
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