
GULV 

MED EN 

OPPLEVELSE





VELKOMMEN TIL RAW STONES NORGE

RAW Stones er en serie fliser som er autentiske avstøpninger av gamle europeiske 
slotts – og herregårdsgulv. RAW Stones har en helt unik produksjonsprosess, og med  
RAW Stones kan du ta med deg gulvene fra gamle slott i Italia tilbake til ditt eget hjem 
eller forretningslokaler.

RAW Stones ser ut som massive steingulv, men er laget av sammenpresset sement og er 
kun åtte millimeter tykke. De er slitesterke og ikke minst meget fleksible. RAW Stones er en 
oppsiktsvekkende gulvflis som er usedvanlig dekorativ.







SLITESTERK



HVA GJØR RAW STONES SÅ UNIKT?

Flisene egner seg til bruk i alle husets rom og er meget anvendelig da de kan legges 
uavhengig av type underlag, også på treverk og gulvbelegg. De kan i tillegg brukes til å 
kle vegger, for eksempel på badet. Castle Stones er ypperlig for gulv med varmekabler.



RAW Stones kan leveres med forskjellige typer topcoat, som gjør at du selv kan velge om 
du vil ha et autentisk matt utseende eller et høyglanset utseende.

Fordi produktprosessen er helt unik, leveres skreddersydde løsninger slik at gulvet kan 
monteres helt etter dine ønsker, også med egne inngraveringer i flisene om dette ønskes. 
På denne måten får du et helt unikt gulv med et karakteristisk og varmt utseende i ditt hjem 
eller kommersielle rom.



VARM



EKTE HÅNDVERK





PRODUKTINFORMASJON

RAW Stones er tilgjengelige i 3 typer design, Terpstra, 
Waaltjes eller Abbey. Raw Stones kan legges selv, men vi 
anbefaler bruk av våre egne sertifiserte gulvleggere som tar 
på seg små og store oppdrag i hele Norge.

Terpstra Stones

Terpstra Stones er avstøpninger av originale brosteiner.
Terpstra Stones leveres i varierende dimensjoner. 

Dimensjoner Terpstra Stones:
- Breddde 9 cm og 14 cm 
- Lengde 17 cm og 22 cm

Waaltjes 
Waaltjes har kun en fast størrelse på 5 x 20 cm.



Abbey Stones

Abbey Stones kommer i mange forskjellige størrelser og det er opp til flisleggeren å 
plassere dem i et tiltalende mønster. Strukturen i overflaten vil også variere i disse steinene. 
Vi søker kontinuerlig etter autentiske steiner vi kan lage nye Abbey Stones avstøpninger 
fra. 

Dimensjoner Abbey Stones (størrelser varierer alltid):
- Bredde fra 40 til 95 cm
- Lengde fra 25 til 115 cm





RAW STONES LEVERES I 
FØLGENDE FARGER: 

1 Concrete
2 Mud
3 Clay
4 Volcano
5 Fossil
6 Minural
7 Tunder



E-mail info@rawstones.no
Internet www.rawstones.no
Facebook rawstonesnorge


