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Besøg vores store udstillingshave
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smukke UDERUM 
2022



Her på Farum Beton har vi, i vores flotte drivhus fra Willab Garden, 
lagt den populære Gammelgårdssten med de slåede kanter.  
Vi har valgt at lægge stenene på højkant, for at vise endnu én af 
de mange måder denne stærke belægningssten kan lægges på. 
Dette giver dog en lidt højere kvadratmeterpris, men til gengæld 
også en ret flot effekt.
Vil du se mere til drivhuse med smukke belægninger fra 
Farum Beton, kan et besøg hos Willab Garden i Greve varmt 
anbefales. Se mere på willabgarden.dk

GAMMELGÅRDSSTEN, BRUNMIX – se side 46
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KOM MED 
UDENFOR! 
Haven er ikke bare et frirum. Haven er en række uderum med 
lige så mange funktioner – og muligheden for at give disse 
rum hvert sit særpræg og personlighed. 

Vi ved, et uderum kan være en stor beslutning – og en inve
stering, man ikke lægger i hænderne på hvem som helst. 
Vores erfarne uderumsrådgivere kender derfor hver en flise, 
farve og anvendelsesmulighed. Har vi ikke allerede hilst på 
hinanden, kan I møde vores nuværende team på side 71 eller 
på fabrikken i Farum. Her har vi gennem mere end 50 år støbt 
betonfliser og belægningssten af høj kvalitet og været med 
til at skabe inspirerende uderum, hvor beton på fineste vis 
 kombineres med natursten.

Vi ved, hvad vi har med at gøre og vi er stolte af vores pro
dukter. Alle materialer er nøje udvalgt og har den kvalitet 
vores kunder efterspørger – og som vi har forvænt dem med 
gennem mere end tre generationer. Og vi stiller naturligvis 
nøjagtig samme høje krav til den række af leverandører og 
producenter, som leverer vores granit, teglklinker, sandsten  
og travertin. 

Velkommen hos Farum Beton. Kom med udenfor!
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Brug samme materialer 
til alle havens belæg- 

ninger, men skift mellem 
 forskellige læggemønstre.  

Det giver en flot helhed.

Se mere på side 6465

”
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Forside: Skiferflise Indisk, Monsoon 60x90x2,5 cm - se side 56

Den mørke skifer er blevet meget populær i vores danske haver og går under flere betegnelser såsom sort skifer, black 
limestone og som hos os Monsoon.

Fotos vist tv. Travertin 45,7x45,7 cm / Forædlet Flise Svaneke 30x60x6,5 cm / Brosten, Mørk Portugisisk – se side 55, 45 og 53
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TIDENS SKARPE TREND 
Farum Beton producerer som eneste danske betonfabrik fliser med 
microfas. Disse fliser har, som navnet antyder, en mindre synlig affas-
ning (1x1 mm) end vores standard betonfliser (3x6 mm), hvilket giver en 
belægning med et mere skarpt, stilrent look og en mere ensartet over-
flade, som mange efterspørger.
Fliserne produceres som standard i tre størrelser og tre farver, som alle 
let kan kombineres. Se side 44-45 og se dem lagt i vores udstillingshave.

FARVET FLISE, LYS BETON MICROFAS 30x60x6,5 CM – se side 45
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Kig forbi os i Farum og 
hent inspiration i vores 
store udstillingshave, 
som altid er åben.

Vi giver dig den bedste  
service og rådgivning

Hos Farum Beton møder I 
erfarne salgskonsulenter, 
der med forskellig erfaring 
også fungerer som ude-
rumsrådgivere. 

Vi har et solidt kendskab til 
vores brede sortiment og 
finder en løsning, der både 
passer jeres behov og  
klæder boligens arkitektur.

Uderum er ekstra rum. Vi udvisker 
grænsen mellem ude og inde og 
anlægger uderum som aldrig før. 

NYT DERUDE
Udeliv har fået sin renæssance som modsvar til 
travle dage på kontoret. Det at have overskud i 
hverdagen er blevet vigtigt, og der sættes pris på 
hjemmeavlede grøntsager og hjemmedyrkede 
blomster til smukke buketter. 

Vi rykker udenfor med familien, når solen titter 
frem. Måske tager vi badet under åben himmel. 
Vi tilbereder maden i udekøkkenet, nyder den på 
terrassen og slutter en hyggelig aften af rundt 
om bålstedet. 

Hos Farum Beton har vi fliser og belægningssten 
til alle jeres uderum. Måske smukke belægnings
tegl eller travertinfliser til jeres drivhus, fliser til 
gulvet i jeres skure og til gangene i køkkenhaven 
og så naturligvis et væld af muligheder til jeres 
indkørsel og terrasser.

Besøg vores store udstillingshave og bliv inspire
ret til netop jeres uderum. Vi er klar til at hjælpe 
og byder gerne på en kop friskbrygget kaffe 
og gratis fliseprøver, I kan tage med hjem, før I 
beslutter jer.
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Havearkitekt Mie Due 
giver råd og vejledning 
om brug af Farum Betons 
produkter i din have.

Mødet foregår på Farum Beton, over en kop kaffe og 
på tur gennem udstillingshaven, hvor I kan vende 
tanker og ideer med den erfarne havearkitekt. Mie 
giver gode råd og vejledning om, hvordan I kan bruge 
Farum Betons produkter i netop jeres drømmehave. 
Det er en god idé at medbringe billeder og skitser af 
haven, samt jeres egne ideer og drømme.

Ønsker I at få udarbejdet jeres helt egen haveplan, 
kræver det et besøg i jeres have. Denne ydelse 
 aftales og afregnes direkte med Mie Due. En haveplan 
indeholder f.eks. plan over planter og belægning på 
millimeterpapir eller almindeligt papir, planteliste, 
belægningsliste, budget, 3D optegnelser samt hånd
tegnede skitser og snit af havens delelementer. 

Og hvem ved? Måske går I sæsonen i møde med en 
ny gårdhave med læ, en solfyldt terrasse eller en  
skøn plet i aftensolen.

Farum Beton har et rigtig godt 
samarbejde med havearkitekt 
Mie Due. Via vores hjemmeside 
 farumbeton.dk kan I booke et 
 gratis og uforpligtende møde 
med Mie på udvalgte dage 
i 2022.

HAVEARKITEKT MIE DUE 
OG FARUM BETON
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Fliser kan lægges i et utal af 
variationer. Se mere om de mange 
forskellige læggemønstre side 65.

Havearkitekt Mie Due fra havevisioner.dk er 
 efteruddannet på Landskabsarkitektlinjen/
Science KU og har tegnet og vejledt have- 
folket i plante- og flisevalg i mere end 25 år.

Book Mie via Farum Beton på farumbeton.dk

CHAUSSÉSTEN, SVENSK BJÄRLÖV
 læs mere på side 52
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Svaneke er Farum Betons eget design og flisen er 
utroligt populær. Måske fordi den forædlede, rustikke 
og flødefarvede flise med sin naturlige, smukke 
patina klæder sine omgivelser. Fra minimalistisk 
bungalow over klassisk patriciervilla og parcelhus 
til sommerhus med marehalm.

Svaneke fås kun hos Farum Beton.

FORÆDLET FLISE, SVANEKE 30x60x6,5 CM – se side 45
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BETON TIL 
PERFEKTION 
Farum Betons betonprodukter støbes  her i 
Farum  på vores egen fabrik og består ude
lukkende af nøje udvalgte materialer af høj 
kvalitet.

Beton produceres af naturlige materialer som 
grus, sten, vand og cement. Med disse enkle 
grundelementer kan vi skabe et utal af forskel
lige sten og flisevarianter i et stort udvalg af 
størrelser og farver.

For til stadighed at kunne opretholde Farum 
Betons høje kvalitet, undergår vore produkter 
løbende omhyggelig laboratoriekontrol og er 
ydermere overvåget af BVK Betonvarekontrollen.

Vores betonfliser produceres i flere tykkelser og 
er derfor velegnede til såvel terrasser, gang
arealer og indkørsler.
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FARVET FLISE, LYS BETON, 40x40X6,5 CM – se side 45
KANSTEN, MØRK PORTUGISISK – se side 54
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Den klassiske grå betonflise giver et roligt og klassisk udtryk og kan med succes 
kombineres med granit i forskellige typer. Her vises det i den meget populære 
rådhusbelægning med grå betonfliser lagt med smukke chaussésten i granit. 
Både flise og chaussésten fås i flere farver og størrelser og kan kombineres i 
 nøjagtig den stil I ønsker.

Kontakt gerne vores salgskonsulenter. Se mere side 71
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Bring naturen ind i haven 
med de smukke søsten. 
Brug dem f.eks. som 
 dekoration i bed eller 
krukker.

SØSTEN – se side 57

 FARVEDE FLISER, KORSIKA OG MONTEBELLO, MØRK 40x40x6,5 CM – se side 45
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  FARVET FLISE, LYS BETON 60x60x6,5 CM MED BELÆGNINGSTEGL GOTLAND SOM BÅND – se side 45 og 60



VÆRDIEN AF GOD 
KVALITET
Hos Farum Beton producerer vi selv vores 
fliser og belægningssten og tilsætter ikke 
billige fyldstoffer i betonen. Vi anvender 
udelukkende vasket grus og tilsætter kalk
binder for at minimere udtræk af kalk, så I 
er sikret et smukt resultat i mange år frem.

Kig forbi os i Farum og hent inspiration i 
vores store udstillingshave. 



GRÅ FLISE, 40x40 CM – se side 44 
CHAUSSÉSTEN, LYS PORTUGISISK – se side 52



VI GIVER DIG DEN BEDSTE SERVICE 
OG RÅDGIVNING

Hos Farum Beton møder I erfarne 
salgskonsulenter, der med forskel-
lig erfaring kan råde og vejlede. 

Vi har et solidt kendskab til vores 
brede sortiment og finder en løs-
ning, der både passer jeres behov 
og klæder boligens arkitektur.

GRÅ FLISE, 40x40CM – se side 44
PIGSTEN 70-180 MM – se side 57 
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FARVET FLISE, MONTEBELLO MØRK 50x50x6,5 CM – se side 45
CHAUSSÉSTEN, LYS PORTUGISISK – se side 52

Giv belægningen et mere levende udseende med flere typer sten og 
nyd det skønne spil mellem de forskellige materialer og overflader.
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Farum Betons gennemfarvede fliser fås i mange nuancer. 
Vores moderne farveanlæg styres digitalt, hvilket giver 
optimal ensartethed fra produktion til produktion.
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GRÅ FLISE 40x40 CM – se side 44
CHAUSSÉSTEN, NORDISK BLANDING– se side 52

Kom og se de 
mange forskellige 

belægnings mønstre i 
vores  udstillingshave
eller find inspiration 

på side 65



”Skal vi også  
hjælpe dig med  

at få opfyldt 
drømmene  

om et flottere 
uderum?”

EFTER

FØR

2 2



Farum Beton producerer 
som eneste danske 
betonfabrik fliser med 
microfas. Disse fliser har, 
som navnet antyder, en 
mindre synlig affasning 
(1x1 mm) end vores 
standard betonfliser 
(3x6 mm), hvilket giver en 
belægning med et mere 
skarpt, stilrent look og en 
mere ensartet overflade, 
som mange efterspørger. 
Fliserne produceres som 
standard i tre størrelser 
og tre farver, som alle let 
kan kombineres. 

1

2

1.   FARVET FLISE, MONTEBELLO MØRK MICROFAS 60x60, 30x60 OG 30x30x6,5 CM – se side 45  
2.  FARVET FLISE, LYS BETON MICROFAS 30X60X6,5 CM – se side 45
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  1.   GAMMELGÅRDSSTEN, SIENAMIX 14x21 CM – se side 46
 2.   GAMMELGÅRDSSTEN, GRÅ 14x28x5,5 CM – se side 46
3.   GAMMELGÅRDSSTEN SORT, MØRK 28x28x7 CM – se side 47
4. GAMMELGÅRDSSTEN, VERONAMIX 14x21 CM – se side 46 

1 2

3
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Det er helt fortjent, at Gammelgårdsstenen 
nyder en enorm popularitet. Den rustikke sten 
har en styrke uden lige og et væld af mulig-
heder. Den skaber et elegant  fundament for 
uderum med stemning.

Hos Farum Beton har vi et bredt sortiment 
af den bomstærke Gammelgårdssten. Vi 
producerer Gammelgårdsstenene i vores 
særlige, høje kvalitet og i mange farveægte 
mix, der kan kombineres som I ønsker. Når 
stenene er færdighærdede rumbles de rundt 
i en stor jerntromle, så de leveres med slå-
ede/rumblede kanter, der giver præcis det 
rustikke udtryk vi danskere er så vilde med.

Kom forbi vores store og flotte udstillings-
have, hvor vores dygtige salgskonsulenter 
kan guide jer til den bedste løsning. I er vel-
komne til at få gratis stenprøver med hjem, 
så I kan blive sikre i jeres valg. Gammelgårds-
sten kaldes også herregårdssten og holme-
gårdssten – kært barn har mange navne.

GAMMELGÅRDSSTEN, MILANOMIX 14x21 CM – se side 46



Støttemur/betonkantsten/trin 
Se niveauforskelle i haven som en gave. Forskellene giver nemlig nogle helt unikke muligheder for 
at bygge inspirerende og spændende uderum. 
I vores sortiment har vi en række specialiserede produkter til netop disse formål. Ikke bare niveau-
sikrende støttemure, men også alt det andet, der er med til at gøre haven indbydende og person-
lig: Læmure, plantekummer, kanter og bedafgrænsninger.
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BETONTRIN – se side 47

NYHED PÅ VEJ!
FARUM MURBLOK, VENDBAR RUSTIK/GLAT 
GRÅ OG SORT– se mere side 51
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Med de øgede regnmængder er det afgørende 
at sikre god nedsivning af værdifuldt regnvand 
på egen grund. Derfor har vi udviklet vores egne 
græsarmeringsfliser:  Farum  Græsarmering. 

 Fliserne giver en fast kørevej med grønt ud-
seende, forstærker græsset og lader regnvandet 
sive ned – og giver med sin opdaterede version 
af landlig idyl et hyggeligt og indbydende udtryk.

Farum Græsarmering er testet og godkendt til 
biler op til 3500 kg og super anvendelig – også 
til gangarealer og terrasser. Har du planer om 
at lede regnvandet til et regnbed, kan du med 
fordel  anvende vores vandrender i beton. 

Farum Græsarmering — kun hos Farum Beton.

FARUM GRÆSARMERING 40x40x8 CM OG VAND-
RENDER – se side 50
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CHAUSSÉSTEN, MØRK PORTUGISISK – se side 52
KANTSTEN, MØRK PORTUGISISK – se side 54
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NATURSTEN HAR 
MANGE UDTRYK 
Natursten fra Farum Beton tager alt det gode fra naturen ind 
i haven. Og det er ikke så lidt! For naturens mageløse mang
foldighed rummer både det elegante og stringente nordiske 
udtryk og det temperamentsfulde og charmerende sydland
ske. Fra skifer og travertin, til Nexø og Ølandsbrud.

Hos Farum Beton finder I et bredt udvalg af kvalitetsgranit fra 
hele verden. Granitten er et hårdt, solidt og uforgængeligt 
materiale, som kun bliver smukkere med årene. Og kombi
neret med betonfliser er udtrykket enestående. Vores udvalg 
består bl.a. af mosaiksten, chaussésten, brosten, kantsten og 
store granittrin.

Vi forhandler ligeledes et bredt udvalg af  kvalitetsgranitfliser 
i flere størrelser og tykkelser, så de både kan bruges til 
 terrasse/gangareal og indkørsel. Da granit er et naturmate
riale, kan det ikke undgås, at der kan forekomme forskelle i 
såvel farve som struktur fra flise til flise. Ligeledes tolereres det, 
at tykkelserne kan variere op til +/ 4 mm. Alle vores granit
fliser er jetbændte, hvilket giver en jævn, rustik og skridsikker 
overflade. Trænger dine granitfliser til at blive frisket op kan de 
tåle afrensning med højtryk.

Sandsten giver havens uderum et elegant og indbydende 
udtryk. Farve og struktur er forskellig fra flise til flise og hver 
eneste sten har en smuk glød og naturlig patina. At sandsten 
er et naturprodukt understreges af, at der i enkelte sten anes 
fossiler eller depoter af jernmalm. Vores sandsten er hårde 
og kompakte og godkendt til det danske klima af Teknologisk 
Institut og kan tilmed, som granitten, tåle at blive renset med 
højtryk.
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MIX-MØNSTRET
Mixet af de fire forskellige størrelser 
kan selvfølgelig lægges fuldstændigt 
tilfældigt med fokus på at bryde 
fugerne så ofte som muligt – et godt 
tip er at undgå at lægge de største 
sten op mod hinanden.

Se mere side 59

FUGNING AF SANDSTEN
Vi anbefaler, I fuger jeres sandsten 
med Rompox, som giver en hård, 
men stadig vandgennemtrængelig 
fuge som gør det nærmest umuligt 
for ukrudt at vokse i fugerne. 

Se mere side 62

OLIVE SANDSTONE – se side 58, hvor du også kan se de andre fire flotte varianter
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Sandsten fra Farum Beton giver havens uderum et elegant 
og indbydende udtryk. Farve og struktur er forskellig fra flise til 
flise og hver eneste sten har en smuk glød og naturlig patina. 
Sandsten er et naturprodukt, og det understreges af, at der i 
enkelte sten anes fossiler eller depoter af jernmalm.

Vores sandsten er hårde og kompakte og godkendt til det 
danske klima af Teknologisk Institut – og kan tilmed tåle at 
blive renset med højtryk.

SAHARA SANDSTONE – se alle varianterne af sandsten side 58



Dark Sandstone kan både købes på 
paller med færdigblandede størrelser 
og i enkelte størrelser, så I selv kan 
 sammensætte et mønster.

Se hvordan du lægger Mix-mønstret  
på side 59

DARK SANDSTONE – se side 58
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Vi anbefaler, I fuger jeres sandsten med Rompox, som giver 
en hård, men stadig vandgennemtrængelig fuge, der gør det 
nærmest umuligt for ukrudt at vokse i fugerne. 

Se mere om Rompox side 62

Læs mere på farumbeton.dk

3 3NATURSTEN /  INSP IRAT ION



M
A

H
O

G
N

I S
A

N
D

ST
O

N
E 

– 
se

 s
id

e 
58

NATUREL SANDSTONE – se side 58

3 4 NATURSTEN /  INSP IRAT ION



Travertin er naturlig skønhed til haven eller 
drivhuset. En flise som minder om marmor, men er 
mere rustik og derfor har lidt sydlandsk stemning.

TRAVERTINFLISE 45,7x45,7 CM – se side 4 og 55

TRAVERTIN ANTIK-MIX – se side 55



Kan ses i vores 
udstillingshave

Den mørke skifer er blevet meget populær i vores danske haver og 
går under flere betegnelser såsom sort skifer, black limestone og 
som hos os Monsoon. Skifer er natursten, en fintkornet bjergart af 
kalksandsten, dannet under tryk gennem millioner af år, hvilket gør 
den til et utroligt slidstærkt og holdbart materiale. Dens ensartede 
og skridsikre overflade gør den meget velegnet til f.eks. terrasser, 
hvor den fint modstår det danske klima. Skiferflisen er tillige kalibr-
eret og tåler rens med højtryk samt overfladebehandling.

SKIFERFLISE, INDISK MONSOON MIX – se side 56
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Vores udvalg i kvalitetsgranit 
består bl.a. af mosaiksten, 
chaussé sten, brosten, 
 kantsten, fliser og store 
granittrin.

GRANITTRIN, LYS KINESISK  
– se side 54
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KANTSTEN, MØRK PORTUGISISK – se side 54 CHAUSSÉSTEN, MØRK PORTUGISISK – se side 52
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BELÆGNINGSTEGL, ELBA— læs mere på side 60



HOLDBAR 
FARVE MED 
BELÆGNINGSTEGL 
Farum Betons store udvalg af belægningstegl gør det 
muligt at finde nøjagtig den sten og nuance, der passer til 
jeres ønsker – og jeres uderums karakter.

Belægningstegl er et ægte naturprodukt. De er hårdt
brændte og frostsikre og dermed velegnede til det danske 
klima. Der ud over er de farveægte i det solens UVstråler 
ikke nedbryder teglens naturlige farver.

De mange varianter af belægningstegl fra Farum Beton, 
giver mulighed for at skabe smukke, klassiske og meget 
holdbare belægninger af højeste kvalitet. Materialets lange 
levetid gør tegl til et meget miljørigtigt valg og så bliver 
jeres terrasse, drivhus, gangsti og indkørsel kun smukkere 
år for år.

BELÆGNINGSTEGL, ELBA— læs mere på side 60

3 9BEL ÆGN INGSTEGL /  INSP IRAT ION



1.   BELÆGNINGSTEGL, MANCHESTER – se side 60 
 2.  BELÆGNINGSTEGL, ODENSE – se side 60
3.   BELÆGNINGSTEGL, TØRVEBRÆNDT – se side 61

3

21

4 0 BEL ÆGN INGSTEGL /  INSP IRAT ION



Belægningstegl er hårdtbrændt tysk ler. Teglene er 
farveægte og bliver bare smukkere med tiden. 
Belægningstegl er med deres lange levetid et yderst 
miljørigtigt valg. Desuden kræver de ingen speciel 
vedligeholdelse, bare I sørger for, at der altid er fuge-
materiale nok i fugerne. 

Til en mørk belægning er det flot med en tilsvarende 
mørk fuge. Vi anbefaler pH-neutral Dansand®  
Antracit se side 62.

BELÆGNINGSTEGL, GOTLAND  
29,2x7,1x5,2 CM – se side 60



BELÆGNINGSTEGL, BRETAGNE – se side 60

Vi fraråder brug af ukrudts-
hæmmende fugesand og 
stenmel, da det kan medføre 
skader på belægningstegl i 
form af skjolder og udtræk.

Læs mere side 62



Se dem i vores 
udstillingshave

  1.  BELÆGNINGSTEGL, MALMÖ – se side 60 
 2. BELÆGNINGSTEGL, SØNDERVIG – se side 61
 3. BELÆGNINGSTEGL, MIX AF GENT & BRÜGGE VINTAGE – se side 61
 4.  BELÆGNINGSTEGL, MONASTERIA – se side 60

1 2

3 4
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PRISOVERSIGT

*Produkterne kan ikke påregnes at være lagervarer
** Vi leverer også tilgængelighedsprodukter såsom taktile og med ledelinjer.

GRÅ FLISER 5,0 CM 

50x50x5 cm  kr./m2  180,00 

25x50x5 cm  kr./m2 195,00 

40x40x5 cm  kr./m2  180,00 

20x40x5 cm  kr./m2  200,00 

20x20x5 cm  kr./m2  285,00 

30x30x5 cm  kr./m2  192,00 

15x30x5 cm  kr./m2  209,00 

15x15x5 cm  kr./m2  333,00 

 

GRÅ FLISER 6,0/6,5 CM 

60x60x6,5 cm Microfas kr./m2  230,00 

30x60x6,5 cm Microfas kr./m2 235,00 

30x30x6,5 cm Microfas kr./m2 248,00 

60x60x6,5 cm  kr./m2  225,00 

30x60x6,5 cm  kr./m2 230,00 

30x30x6,5 cm  kr./m2  235,00 

15x30x6,5 cm  kr./m2  242,00 

15x15x6,5 cm  kr./m2  361,00 

50x50x6,5 cm  kr./m2  215,00 

25x50x6,5 cm  kr./m2  230,00 

25x25x6,0 cm  kr./m2  310,00 

40x40x6,5 cm  kr./m2  220,00 

20x40x6,5 cm  kr./m2 235,00 

20x35x6,5 cm  kr./m2  225,00 

20x20x6,0 cm  kr./m2  320,00 

10x10x6,5 cm  kr./m2  230,00 

GRÅ FLISER 7,5/8,0 CM*

60x60x8,0 cm  kr./m2  265,00 

30x60x8,0 cm  kr./m2  275,00 

30x30x8,0 cm  kr./m2  299,00 

15x30x8,0 cm  kr./m2 350,00 

15x15x8,0 cm  kr./m2  424,00 

10x30x7,5 cm  kr./m2  268,50 

50x50x8,0 cm  kr./m2  265,00 

25x50x8,0 cm  kr./m2  342,00 

25x25x8,0 cm  kr./m2  390,00 

45x90x8,0 cm  kr./m2  410,00 

40x40x8,0 cm  kr./m2  280,00 

20x40x8,0 cm  kr./m2  350,00 

FLISER / KOPSTEN

10x10x6,5 cm, Grå kr./m2 230,00

10x10x6,5 cm, Montebello, Mørk  kr./m2 305,00

TÅSTRUPFLISER*

30x50x5,5 cm, Grå kr./m2 248,00

FREDERIKSDALFLISER* (ikke vist)

20x35x6,5 cm, Grå kr./m2 225,00

FORTOVSFLISER, GRÅ **

62,5x80x7 cm Affasede kr./stk. 145,00 

62,5x80x7 cm Skarpkantede kr./stk. 152,50 

62,5x80x10 cm Affasede kr./stk. 200,00 

62,5x80x10 cm Skarpkantede kr./stk. 205,00

BELLAHØJFLISER*

32x32x5 cm, Grå kr./ m2 445,00

4 4 BETON /  GRÅ FL ISER /  FORTOVSFL ISER /  TÅSTRUPFL ISER / 
FREDER IKSDALFL ISER /  KOPSTEN /  BELLAHØJFL ISER



VIGTIGT!  Læs information side 70 
og på farumbeton.dk inden 

lægning af farvede fliser.

”

LYS BETON

30x60x6,5 cm Microfas kr./m2 295,00

60x60x6,5 cm Microfas kr./m2 295,00

30x30x6,5 cm Microfas kr./m2 295,00

30x30x6,5 cm kr./m2 290,00 

30x60x6,5 cm kr./m2 290,00 

40x40x6,5 cm kr./m2 290,00 

60x60x6,5 cm kr./m2  290,00 

MONTEBELLO, MØRK

60x60x6,5 cm Microfas kr./m2 295,00

30x60x6,5 cm Microfas kr./m2 295,00

30x30x6,5 cm Microfas kr./m2 295,00 

10x10x6,5 cm kr./m2 305,00

30x30x6,5 cm kr./m2 290,00

30x60x6,5 cm kr./m2 290,00 

40x40x6,5 cm kr./m2 290,00

50x50x6,5 cm* kr./m2 290,00

60x60x6,5 cm kr./m2 290,00

KORSIKA, GYLDEN*

40x40x6,5 cm kr./m2 290,00 

FORÆDLET FLISE, SVANEKE*

30x30x6,5 cm kr./m2  295,00 

30x60x6,5 cm kr./m2  295,00

40x40x6,5 cm kr./m2  295,00

*Produkterne kan ikke påregnes at være lagervarer

FIRENZE, SAND*

60x60x6,5 cm Microfas kr./m2 295,00 NYHED

30x30x6,5 cm kr./m2 290,00

30x60x6,5 cm kr./m2 290,00

40x40x6,5 cm kr./m2 290,00

4 5BETON /  FARVEDE FL ISER /  FORÆDLEDE FL ISER

OBS! Lys Beton  &  
Montebello trin side 47



Vi lagerfører IKKE halve sten til Brunmix, Torino samt Grå og Sort/Mørk i 14x28x5,5 cm

34 stk. pr. m2 ved 14x21x5,5 cm / 25,5 stk. pr. m2 ved 14x28x5,5 cm.

Vi lagerfører halve sten i 5,5 og 7 cm til Grå, Gråmix og Sort,Mørk

Vi lagerfører halve sten i 5,5 cm til Rødmix, Sienamix, Milanomix og Veronamix

SIENAMIX

14x21x5,5 cm kr./m2  259,00

14x21x7 cm kr./m2 280,00 

MILANOMIX

14x21x5,5 cm kr./m2 259,00

14x21x7 cm kr./m2 280,00

GRÅ

14x28x5,5 cm kr./m2 180,00

BRUNMIX

14x21x5,5 cm kr./m2 259,00

RØDMIX

14x21x5,5 cm kr./m2 259,00

14x21x7 cm kr./m2 280,00

VERONAMIX

14x21x5,5 cm kr./m2 259,00

14x21x7 cm kr./m2 280,00

SORT, MØRK

14x28x5,5 cm kr./m2 230,00

TORINO

14x21x5,5 cm kr./m2 259,00

GRÅMIX

14x21x5,5 cm kr./m2 199,00

14x21x7 cm kr./m2 217,00 

SORT, MØRK

14x21x5,5 cm kr./m2 230,00

14x21x7 cm kr./m2 244,00

GRÅ

14x21x5,5 cm kr./m2 180,00

14x21x7 cm kr./m2 202,00

BEMÆRK 28 CM LANGE

4 6 BETON /  GAMMELGÅRDSSTEN 



14x28x14 cm, Grå, Stor kr./stk. 28,00

14x28x14 cm Sort, Mørk, Stor kr./stk. 33,00

25,5 stk. pr. m2

21x42x14 cm Grå, Makro kr./stk. 60,00

21x42x14 cm Sort, Mørk, Makro kr./stk. 75,00

11/17 stk. pr. m2

14x21x14 cm, Grå   kr./stk. 19,50

14x21x14 cm, Gråmix  kr./stk. 21,50

14x21x14 cm, Sort, Mørk kr./stk. 24,50

14x21x14 cm, Rødmix kr./stk. 28,75

14x21x14 cm, Sienamix,  kr./stk.  28,75

14x21x14 cm, Milanomix kr./stk. 28,75

14x21x14 cm, Veronamix kr./stk. 28,75

34 stk. pr. m2

Se farverne på side 46

ALBERTSLUNDTRIN, GRÅ

60x30x30 cm kr./stk. 505,00

30x30x30 cm kr./stk. 297,50

60x30x20 cm kr./stk. 315,00 

30x30x20 cm kr./stk. 180,00

LODRET STØD OG AFRUNDET FORKANT

50x40x13 cm, Grå  kr./stk. 204,00

25x40x13 cm, Grå  kr./stk. 182,50

50x40x13 cm, Lys Beton kr./stk. 235,00

50x40x13 cm, Montebello, Mørk  kr./stk. 235,00

HAVEKANTSTEN, GRÅ

4,5/6x25x50 cm kr./stk. 56,00

HAVEKANTSTEN, GRÅ

Rund overkant (ikke vist)

6x20x50 cm kr./stk. 55,00

HAVEKANTSTEN, GRÅ

6x20x60 cm kr./stk. 65,00

ALBERTSLUND KANTSTEN, GRÅ

15x15x60 cm kr./stk. 128,00

15x20x60 cm kr./stk.  142,50

15x30x60 cm kr./stk. 177,50

SMART KANTSTEN

6x21,3x50 cm, Grå kr./stk. 63,00

6x21,3x50 cm Sort, Mørk kr./stk.  78,50

TRIN SKRÅ/LIGE, GRÅ

50x40x14 cm kr./stk. 255,00 

28x28x7 cm, Grå  kr./m² 215,00

28x28x7 cm, Sort, Mørk  kr./m² 266,00

12,7 stk. pr. m2

47BETON /  GAMMELGÅRDSSTEN /  KANTSTEN /  TR IN

BETON /  TRAPPETR IN



Uderum 2022 
– hvilken type er du?
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*Produkterne kan ikke påregnes at være lagervarer  

**Rand- og slutsten ring for pris  

FURESØSTEN

14x21x5,5 cm Grå kr./m2 110,00

FURESØSTEN

14x21x5,5 cm Sort, Mørk kr./m2 132,00

** ** 

S-STEN 

6 cm kr./m2  170,00 

8 cm kr./m2  185,00 

10 cm kr./m2  227,50 

BORGSTEN

7x21x7 cm grå kr./m2  226,00

14x21x7 cm grå kr./m2  226,00

21x21x7 cm grå kr./m2  226,00

Vi leverer også tilgængelighedsprodukter såsom taktile og med ledelinjer.
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SFG-65

S-sten model 8,5 cm kr./m2 260,00

G-75

21x21x7 cm kr./m2  245,00

FARUM GRÆSARMERING

40x40x8 cm kr./m2  250,00

VANDRENDE 

30x60x10/12 cm kr./stk.  215,00

VANDRENDE 

30x60x8/10 cm  kr./stk. 188,00

30x60x8/10 cm, Hjørne  kr./stk.  198,00

30x60x8/10 cm, T-stykke  kr./stk.  198,00

30x60x8/10 cm, Endestykke  kr./stk.  198,00 

2M 

20x20x10 cm kr./m2 265,00

5 0 BETON /  GRÆSARMER ING /  VANDRENDER



 

25 cm

12
,5

 c
m

21,3 cm

NYHED

42,6 cm

17
,5

 c
m

21,3 cm

*Produkterne kan ikke påregnes at være lagervarer
**Bemærk! Leveres som hele sten – man knækker selv.

SMARTBLOK*

GRÅ: 

12,5x21,3x25 cm, Normal   35,50 

12,5x21,3x23/25 cm, Kurvesten   73,00 

12,5x25x12,5 cm, Hjørne   73,00 

6x21,3x50 cm, 
Dæksten/Havekantsten   63,00 

SORT, MØRK:

12,5x21,3x25 cm, Normal   45,50 

12,5x21,3x23/25 cm, Kurvesten   88,00 

12,5x25x12,5 cm, Hjørne   88,00 

6x21,3x50 cm,   
Dæksten/Havekantsten   78,50 

Hjørnesten og Kurvesten er ikke illustreret
Ca. 32 stk. normalsten pr. m2

KNÆKFLISER**

7x40x50 cm, 2/2 kr./stk 54,00

Kan også anvendes som hjørne

Ca. 14,3 stk. pr. m2

COMBISTEN**

7x40x50 cm, 2/2 kr./stk. 66,50

Ca. 14,3 stk. pr. m2

25 cm

17
 c

m

33 cm

DANBLOK

17x34x25 cm kr./stk.  55,00

Ca. 24 stk. pr. m2 (lukket mur)

Ca. 16 stk. pr. m2 (åben mur)

Halve kr./stk. 112,00

Tilpasning kr./stk. 112,00

Hjørner (5 typer T1-T5)  kr./stk.  965,00 

FARUM MURBLOK, VENDBAR RUSTIK/GLAT

Grå

42,6 x 21,3 x 17,5 cm, Normalsten kr./stk. 81,00

42,6 x 21,3 x 17,5 cm, Hjørne kr./stk. 162,00

6 x 21,3 x 50 cm, Dæksten kr./stk. 63,00

 

Sort

42,6 x 21,3 x 17,5 cm, Normalsten kr./stk. 104,00

42,6 x 21,3 x 17,5 cm, Hjørne kr./stk. 208,00

6 x 21,3 x 50 cm, Dæksten kr./stk. 78,50

 

Ca. 13,4 stk. normalsten pr. m2

5 1BETON /  STØTTEMUR 



1 m2 8-10 cm = ca. 94 stk. 1 m2 8-11 cm = ca. 90 stk.

*Kan ikke påregnes at være lagervare

LYS PORTUGISISK

8-10 cm kr./m2 460,00 

*Lav 9-11 cm kr./m2  445,00

(Højde 6-7 cm)

SVENSK RØD BOHUS

8-11 cm kr./m2  710,00 

NORDISK BLANDING

8-11 cm kr./m2 730,00 

SORT BASALT

8-11 cm kr./m2 750,00 

SORT INDISK

9-12 cm kr./m2 800,00

BRUGTE/SLIDTE

*8-11 cm kr./m2 1.040,00 

SVENSK BJÄRLÖV

8-11 cm kr./m2 710,00

BORNHOLMSK BLÅ RØNNE 

8-11 cm kr./m2 750,00 

MØRK PORTUGISISK 

8-10 cm kr./m2 480,00

*Lav 9-11 cm kr./m2 465,00

(Højde 6-7 cm)

Priserne på chaussésten og brosten er vejledende, da løs granit vejes af 
og størrelserne helt naturligt varierer.

5 2 NATURSTEN /  GRAN IT  CHAUSSÉSTEN



LYS PORTUGISISK 

4-6 cm kr./stk. 2,50  

1 m2 = ca. 320 stk.

MØRK PORTUGISISK

4-6 cm kr./stk 3,00

SORT INDISK/SORT BASALT

5-7 cm kr./stk 3,50

LYS PORTUGISISK

kr./m2 850,00

1 m2 = ca. 32 stk.

MØRK PORTUGISISK 

kr./m2 870,00

SVENSK BJÄRLÖV

kr./m2 1.230,00

BRUGTE/SLIDTE 

kr./m2 998,00

KOMPASROSE LYS / MØRK

Ø 42 x 5 cm  kr./stk 710,00

Ø 50,5 x 5 cm kr./stk 1.325,00

Ø 80,5 x 7 cm  kr./stk 2.780,00

5 3NATURSTEN /  GRAN IT  BROSTEN /  MOSAIKSTEN /  KOMPASROSER

GRAN IT  /  MOSAIKSTEN

GRAN IT  /  KOMPASROSER



Alle granitkantsten sælges i faldende længder

*Produkterne kan ikke påregnes at være lagervare.

LYS PORTUGISISK*

Parkkantsten 8/20 kr./lbm.  250,00 

Kantsten 10/30 kr./lbm.  320,00 

Kantsten Lav 12/25 kr./lbm.  310,00

Kantsten Høj 12/30 kr./lbm.  330,00

Kantsten Radiussten 12/30 kr./lbm. Indhent pris 

MØRK PORTUGISISK*

Parkkantsten 8/20 kr./lbm.  260,00 

Kantsten 10/30 kr./lbm.  340,00 

Kantsten Lav 12/25 kr./lbm.  330,00 

Kantsten Høj 12/30 kr./lbm.  360,00 

Kantsten Radiussten 12/30 kr./lbm. Indhent pris

SVENSK RØD/GRÅ BJÄRLÖV *

Kantsten 12/30 kr./lbm.  658,00

Kantsten Radiussten 12/30  kr./lbm.  Indhent pris 

SORT BASALT * 

Parkkantsten 7/20 kr./lbm.  250,00

Kantsten 12/28 kr./lbm.  410,00

LYS KINESISK

100x35x15 cm kr./stk. 1.130,00

RØD KINESISK

100x35x15 cm kr./stk. 1.230,00

SORT, ANTRACIT KINESISK

100x35x15 cm kr./stk. 1.430,00

MØRK KINESISK

100x35x15 cm kr./stk. 1.230,00

5 4 NATURSTEN /  GRAN ITKANTSTEN /  GRAN ITTR IN

GRAN ITTR IN*



*Produkterne kan ikke påregnes at være lagervare.

Alle kinesiske granitfliser leveres med en 2x2 mm affasning  

SORT, ANTRACIT KINESISK - JETBRÆNDT*

40x40x5 cm kr./m2  950,00

30x60x5 cm kr./m2  950,00

60x60x5 cm kr./m2  950,00

MØRK KINESISK - JETBRÆNDT*

40x40x3 cm kr./m2  630,00

30x60x3 cm kr./m2  630,00

60x60x3 cm kr./m2  630,00

40x40x5 cm kr./m2  930,00

30x60x5 cm kr./m2  930,00

60x60x5 cm kr./m2  930,00

RØD KINESISK - JETBRÆNDT*

40x40x3 cm kr./m2  610,00

30x60x3 cm kr./m2 610,00

60x60x3 cm kr./m2  610,00 

40x40x5 cm kr./m2  890,00

30x60x5 cm kr./m2  890,00

60x60x5 cm kr./m2  890,00

INDIA DARK*

60x60x3 cm kr./m2  575,00

40x40x4 cm kr./m2  585,00

LYS KINESISK - JETBRÆNDT*

40x40x5 cm kr./m2  710,00

30x60x5 cm kr./m2  710,00

60x60x5 cm kr./m2  710,00

TRAVERTINFLISE *

45,7x45,7x3 cm kr./m2 620,00

61x61x3 cm kr./m2 670,00

Antik-Mix 3 cm kr./m2 620,00

Se side 35. 

Travertin AntikMix sælges udelukkende på paller med færdigblandede størrelser. Travertin AntikMix pallerne består af: 14,84 m2: 
40 stk. 20,3x20,3 cm, 20 stk. 20,3x40,6 cm, 40 stk. 40,6x40,6 cm, 20 stk. 40,6x61,0 cm  i alt 120 sten.
OBS! Overskydenede sten fra Mixpaller tages ikke retur, da andre kunder stiller de samme krav som du selv – friske, fejlfri og 
ubrudte paller.
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* Produkterne kan ikke påregnes at være lagervarer

ØLANDSBRUD, RØD

3-6 cm kr./m2  509,00 

4-8 cm kr./m2  519,00

NEXØBRUD

4-6 cm kr./m2  750,00

6-8 cm kr./m2  770,00

Kontakt os for dagspris eller find den på farumbeton.dk  
Mange natursten kan skaffes i andre størrelser. Ring for pris.
Se Mix-mønstret på side 59

Nexø- og Ølandsbrud sælges kun i hele m2

 SKIFERFLISE INDISK, MONSOON*

Mix, lille palle* kr./m² Dagspris 

Mix, stor palle*  kr./m² Dagspris

Se side 36 

Sten 60x90x2,5 cm  kr./m² Dagspris

Sten 60x60x2,5 cm kr./m² Dagspris 

Sten 29x60x2,5 cm kr./m² Dagspris 

Sten 29x29x2,5 cm kr./m² Dagspris

Trappe 100x35x14-16 cm kr./pr. stk. Dagspris 

*Mix-pallerne består af:
Lille palle – 12,82 m2: 8 stk. 60 x 90 cm, 16 stk. 60 x 60 cm,  

8 stk. 29,5 x 60 cm, 16 stk. 29,5 x 29,5 cm – i alt 48 sten, 804 kg

Stor palle – 19,23 m2: 12 stk. 60 x 90 cm, 24 stk. 60 x 60 cm,  

12 stk. 29,5 x 60 cm, 24 stk. 29,5 x 29,5 cm – i alt 72 sten, 1.205 kg

OBS! Overskydende sten fra Mixpaller, tages ikke retur, da 

andre kunder stiller de samme krav som du selv – friske, 

fejlfri og ubrudte paller.

5 6 NATURSTEN /  NEXØ- OG ØLANDSBRUD /  SK I FER

Den mørke skifer er blevet meget populær i vores danske haver og går under flere betegnelser såsom sort 

skifer, black limestone og som hos os Monsoon. Skifer er natursten, en fintkornet bjergart af kalksandsten, 

dannet under tryk gennem millioner af år, hvilket gør den til et utroligt slidstærkt og holdbart materiale. 

Dens ensartede og skridsikre overflade gør den meget velegnet til f.eks. terrasser, hvor den fint modstår 

det danske klima. Skiferflisen er tillige kalibreret og tåler rens med højtryk samt overfladebehandling.

MONSOON SK I FER

Monsoon Skifer sælges på Mix-paller med færdigblandede 

størrelser, hvilket giver dig et harmonisk og gennemtænkt 

sortiment af de forskellige størrelser. Du kan også vælge at 

købe fliserne enkeltvis og selv sammensætte størrelserne. 

Skiferfliserne har en tykkelse på 2,5 cm og er kalibreret i bun-

den. Vi forhandler ligeledes flotte Monsoon Skifer trappetrin.



 

Løse skærver kan leveres ved ordrer over 6 tons. Ring for pris.

HVID

BIGBAG À 0,5 M3 CA. 800 KG 

8-11 mm pr. bigbag 999,00

POSE À 25 KG 

8-11 mm pr. pose 50,00

SORT

BIGBAG À 0,5 M3 CA. 800 KG 

8-11 mm pr. bigbag  999,00

11-16 mm pr. bigbag  999,00

16-22 mm pr. bigbag  999,00

POSE À 25 KG 

8-11 mm pr. pose 50,00

11-16 mm pr. pose  50,00

16-22 mm pr. pose  50,00

SORT/RØD

BIGBAG À 0,5 M3 CA. 800 KG 

11-16 mm  pr. bigbag  999,00

POSE À 25 KG 

11-16 mm  pr. pose  50,00

BORNHOLMSK BLÅ RØNNE

BIGBAG À 0,5 M3 CA. 800 KG 

11-16 mm pr. bigbag  999,00

POSE À 25 KG 

11-16 mm pr. pose  50,00

GRÅMIX

BIGBAG À 0,5 M3 CA. 800 KG 

11-16 mm pr. bigbag  999,00

POSE À 25 KG 

11-16 mm pr. pose  50,00

PIGSTEN, HÅNDSORTEREDE

BIGBAG Á CA. 1000 KG 

70-180 mm pr. bigbag  1.995,00

1000 kg rækker ca 5m2

SØSTEN 

BIGBAG Á CA. 1000 KG 

16-25 mm pr. bigbag  1.195,00

NORDISKE GRANITTRÆDESTEN

Assorterede størrelser og farver kr./stk. 250,00 
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*Mix-pallerne består af:
Lille palle – 12,82 m2: 8 stk. 60 x 90 cm, 16 stk. 60 x 60 cm,  

8 stk. 29 x 60 cm, 16 stk. 29 x 29 cm – i alt 48 sten, 804 kg

Stor palle – 19,23 m2: 12 stk. 60 x 90 cm, 24 stk. 60 x 60 cm,  

12 stk. 29 x 60 cm, 24 stk. 29 x 29 cm – i alt 72 sten, 1.205 kg

OBS! Overskydenede sten fra Mixpaller tages ikke retur, da 

andre kunder stiller de samme krav som du selv – friske, 

fejlfri og ubrudte paller.

GREY SANDSTONE

Mix, lille palle* kr./m2  Dagspris

Mix, stor palle* kr./m2  Dagspris

Sten 60x90x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Sten 60x60x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Sten 29x60x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Sten 29x29x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Chaussésten 10x10x8-10 cm** kr./pr. stk.  Dagspris

Mursten 20x20-40x9/11 cm** kr./lbm.  Dagspris

Trappe 100x35x14-16 cm** kr./pr. stk.  Dagspris

DARK SANDSTONE

Mix, lille palle* kr./m2  Dagspris

Mix, stor palle* kr./m2  Dagspris

Sten 60x90x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Sten 60x60x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Sten 29x60x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Sten 29x29x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Chaussésten 10x10x8-10 cm** kr./pr. stk.  Dagspris 

Mursten 20x20-40x9/11 cm** kr./lbm.  Dagspris

Trappe 100x35x14-16 cm** kr./pr. stk.  Dagspris

Alle vores sandsten sælges på Mix-paller med færdigblandede 

størrelser, hvilket giver dig et harmonisk og gennemtænkt sorti-

ment af de forskellige størrelser. 

Du kan også vælge at købe fliserne enkeltvis (Olive, Mahogni og Naturel 

Sandstone dog undtaget) og selv sammensætte størrelserne. Alle 

varianter findes også som chaussésten, mursten og flotte trappetrin. 

Alle sandsten har en tykkelse på 2,5 cm og er kalibreret i bunden.

NATUREL SANDSTONE

Mix, lille palle* kr./m2  Dagspris

Mix, stor palle* kr./m2 Dagspris

Chaussésten 10x10x8-10 cm** kr./pr. stk.  Dagspris

Mursten 20x20-40x9/11 cm** kr./lbm.  Dagspris

Trappe 100x35x14-16 cm** kr./pr. stk.  Dagspris

SAHARA SANDSTONE

Mix, lille palle* kr./m2 Dagspris

Mix, stor palle* kr./m2 Dagspris

Sten 60x90x2,5 cm kr./m2 Dagspris

Sten 60x60x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Sten 29x60x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Sten 29x29x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Chaussésten 10x10x8-10 cm** kr./pr. stk.  Dagspris 

Mursten 20x20-40x9/11 cm** kr./lbm.  Dagspris

Trappe 100x35x14-16 cm** kr./pr. stk.  Dagspris

OLIVE SANDSTONE

Mix, lille palle* kr./m2  Dagspris

Mix, stor palle* kr./m2  Dagspris

Sten 60x90x2,5 cm kr./m2  Dagspris

Chaussésten 10x10x8-10 cm** kr./pr. stk.  Dagspris

Mursten 20x20-40x9/11 cm** kr./lbm.  Dagspris

Trappe 100x35x14-16 cm** kr./pr. stk.  Dagspris

**Produkterne kan ikke påregnes at være lagervarer

Som service leveres ordrer fra Farum Beton med 

 kranbil uden ekstra tillæg ift. gældende salgs og 

lev. betingelser. Se side 70.

MAHOGNI SANDSTONE

Mix, lille palle*  kr./m2  Dagspris

Mix, stor palle*  kr./m2  Dagspris

Chaussésten 10x10x8-10 cm** kr./pr. stk.  Dagspris

Mursten 20x20-40x9/11 cm** kr./lbm.  Dagspris

Trappe 100x35x14-16 cm** kr./pr. stk.  Dagspris

NYHED

NYHED
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MIX-MØNSTRET
Når du vælger at købe sandsten/skifer fra Farum Beton leveret på de færdigblandede Mixpaller, er 
du sikret et sortiment bestående af fire forskellige størrelser, der rent grafisk kan skabe ro og harmoni 
i det samlede visuelle udtryk. Uafhængigt af, om du vælger den lille eller den store palle, får du mulig
hed for at lægge stenene med en gennem gående genkendelighed på såvel små havegange som 
store terrasser. 

Mixet af de fire forskellige størrelser kan selvfølgelig lægges fuldstændigt tilfældigt med fokus på at 
bryde fugerne så ofte som muligt – et godt tip er at undgå at lægge de største sten op mod hinanden.
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DAGSPRIS
Grundet den aktuelle verdenssituation har det desværre ikke 
været muligt for os at få faste priser på blandt andet skifer og 
sandsten.
Kontakt os for dagspris eller se den på farumbeton.dk



  

Vi forhandler i alt mere end 30 varianter – se mange af dem 
i vores udstillingshave og på farumbeton.dk

ODENSE

20x10x4 cm kr./m2  454,00

21,5x10,5x5 cm kr./m2  549,00

20,8x5x5 cm kr./m2  603,00

MALMØ

20x10x5,2 cm kr./m2  419,00
29,2x7,1x5,2 cm kr./m2  540,00
24x7,8x5,2 cm  kr./m²  426,50

ATLANTA

21,5x10,5x5 cm kr./m2  552,00

ELBA

21,5x10,5x5 cm kr./m2  510,00 

BRETAGNE

20x10x5,2 cm kr./m2  445,00

FRIESLAND

20x10x5 cm kr./m2  439,00
20x10x4 cm kr./m2  374,00

MÜNSTERLAND

20x10x5 cm kr./m2  440,00 

BRETAGNE, MED FAS

20x10x5,2 cm kr./m2  445,00

GOTLAND

20x10x5,2 cm kr./m2  480,00
29,2x7,1x5,2 cm kr./m2  542,00
24x7,8x5,2 cm  kr./m²  485,00

Belægningstegl sælges som udgangspunkt i hele paller. Tillæg for anbrud pr. palle må påregnes

MONASTERIA

20x10x5 cm kr./m2  512,00
SIENA

20x10x4,5 cm kr./m2  339,00

MANCHESTER

21,5x10,5x5 cm kr./m2  552,00

26,6x5,0x6,2 cm  kr./m2  849,00
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Vi anbefaler, du fuger  
belægningstegl med  

pH-neutral  
fugemateriale.
Se side 42 og 62

V INTAGE SER I EN ,  RUST IKKE BEL ÆGN INGSTEGL

VG/VHG130 BRÜGGE (her vist på højkant)

20x6x5 cm (lagt på flade) kr./m² 449,00

20x5x6 cm (lagt på højkant) kr./m² 536,00

VG/VHG110 ANTWERPEN (her vist på flade)

20x6x5 cm (lagt på flade) kr./m² 498,00

20x5x6 cm (lagt på højkant) kr./m² 594,00

V/VH111 AMSTERDAM (her vist på flade)

20x6x5 cm (lagt på flade) kr./m² 469,00

20x5x6 cm (lagt på højkant) kr./m² 559,00

VG/VGH120 GENT (her vist på flade)

20x6x5 cm (lagt på flade) kr./m² 449,00

20x5x6 cm (lagt på højkant) kr./m² 536,00

VG/VHG100 DE PANNE (her vist på højkant)

20x6x5 cm (lagt på flade) kr./m² 462,00

20x5x6 cm (lagt på højkant) kr./m² 550,00

COLIMA

20x10x5,2 cm kr./m2  495,00

24x7,8x5,2 cm  kr./m²  579,00

SOLERA, ANTIK GUL KULBRÆNDT

20x10x4,5 cm  kr./m2 402,00 

21,5x10,5x5,2 cm kr./m2  494,00

29,2x7,1x5,2 cm  kr./m2 558,00 

24x7,8x5,2 cm kr./m2 445,00

SØNDERVIG

21,5x10,5x5 cm kr./m2  552,00

20,8x5x5 cm kr./m2  652,00

TØRVEBRÆNDT

22x10,5x5,2 cm kr./m2  549,00

NYHED
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* NO GROW™-produkterne forhindrer, med en effekt, der holder langsigtet, at ukrudt kan brede sig i fugerne. Fugeproduktet 

er  vasket, ovntørret og tilsat næringsfattige mineraler, der sikrer en høj pH-værdi. Dette giver yderst dårlige vækstvilkår for 

 ukrudtsfrø - på helt naturlig vis. NO GROW™-produkterne egner sig derfor perfekt til nye fuger eller renovering af belægninger af 

beton eller granit, men må ikke bruges til hårdtbrændte belægningstegl.

** Produkterne kan bruges til alle materialer inklusiv hårdtbrændte belægningstegl.

Fliser og belægningssten skal altid lægges med fugeafstand, så der er plads til, at et godt fugemate
riale kan trænge ned og være med til at gøre belægningen stærk og tæt. Fugningen sikrer overførsel 
af kræfter i belægningen, uden at der opstår kontakt mellem de enkelte sten. Endelig skal fugen 
optage tolerancer og sikre, at mønster og flugter kan holdes ensartede og rette.

Efter fugefyldning er det vigtigt, at belægningen fejes helt ren. Fugematerialet må ikke blive liggende 
på belægningen, da det kan forårsage afsmitninger.

Se de forskellige typer fugemateriale herunder og læs gerne mere om produkterne på farumbeton.dk 

DANFUGESTENMEL®, MØRK, NO GROW™ * 

0-3 mm, 20 kg pr. pose    99,00

ELLEKILDEGRUS, VASKET **

0-3 mm, 20 kg pr. pose    60,00

DANFUGESAND® NO GROW™ *

20 kg pr. pose    99,00 

TOP LOCK® DANFAST® NO GROW™ *

0-1 mm, 20 kg pr. pose    139,00

DANSAND® ANTRACIT **

pH-neutral, 0-3 mm, 20 kg pr. pose  99,00

DANSAND DS 1136 **

pH-neutral, 0-4 mm, 20 kg pr. pose 60,00

PETANQUEGRUS/STIGRUS

25 kg pr. pose    80,00

ROMPOX® – EASY (TERRASSE/GANGAREAL)

Grå, 25 kg  pr. spand  590,00

Natur, 25 kg  pr. spand  590,00

Sort, 25 kg  pr. spand  670,00
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Vi er altid 
behjælpelige 

med udregning 
af forbrug til 

bundopbygning

GRUS I BIG BAG

Afretningsgrus, 0-8 mm, 0,50 m3 pr. bigbag  665,00 

Stabilgrus, 0-32 mm, 0,50 m3 pr. bigbag  680,00

VEDLIGEHOLDELSE

Hornum Belægningsrens, 1 liter pr. stk.  89,00

Borup Flise Rens, 2,5 liter pr. stk.  99,00 

Universalrens, spray, 0,5 liter pr. stk.  89,00

Stonetreatment Fliserens, 2,5 liter  pr. stk.  179,00

Stonetreatment Imprægnering, 2,5 liter  pr. stk.  499,00

Stonetreatment Imprægnering, 

natursten 1 liter  pr. stk.  398,00

TILBEHØR

Tørbeton 25 kg pr. pose  74,00 

Cement 25 kg pr. pose  74,00 

Betonlim – Lip Gul, 25 kg pr. pose  169,00

Betonlim – Lip Blå, 20 kg pr. pose  199,00

Snapedge kantsikring  
inkl. 16 søm 2 x 2,44 m  pr. sæt 460,00

Tjek farumbeton.dk for gode råd
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LÆGGEMØNSTRE
Der er rig mulighed for at være kreativ med vort store produkt
sortiment. I dag findes der rigtig mange formater og farver, 
 hvilket giver en masse nye muligheder og alsidighed. Alle 
havens uderum er kommet meget i fokus, og der lægges 
vægt på det dekorative såvel som det funktionelle, når der skal 
 vælges belægningssten eller fliser til haven. 

Hyggelige uderum og flotte indgangspartier er med til at 
give hjemmet et harmonisk og indbydende udtryk. Kombiner 
 forskellige typer sten og gerne med både granit, sandsten og 
skifer; det er kun kreativiteten, der sætter grænser.

Her er vist et lille udpluk af klassiske mønstre samt lidt nyere 
kombinationer. Kun som ren inspiration, da mulighederne  
er mange.

Kig endelig forbi vores store udstillingshave og se de mange 
muligheder og kombinationer. Udstillingshaven er altid åben  
– også uden for normal åbningstid.
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Farum Beton fremstiller  
special producerede 
betonfliser til en række 
 kommuner, bl.a. 
København, Frederiksberg, 
Odense og Aarhus.

FARUM BETON KVAL ITETEN



SOLIDT HÅNDVÆRK 

OMHU I ALLE LED AF 
PRODUKTIONEN

Mere end 50 år i bagagen er ikke så lidt. Men heldigvis er godt 
og solidt håndværk stadig en kvalitet. Og et princip, der er lige 
så væsentlig en del af vores produktion som de materialer vi 
bruger.

Kvalitet uden mage – fliser fra egen fabrik. Farum Beton står for 
den gode kvalitet i rene, naturlige materialer – dette afspejler sig 
tydeligt i vores betonprodukter. Vi tilsætter ikke fyldstoffer som 
f.eks. flyveaske i vores beton, og vi anvender vasket grus og kalk
binder for at minimere udtræk af kalk.

Hver flise fra Farum Betons avancerede produktionsanlæg har sin 
egen opskrift, som justeres alt efter mængden af vand i gruset, 
hvilket sikrer en kompakt flise, der suger så lidt vand som muligt. 
Vi har elektronisk formstyring, og har således fuld kontrol med de 
antal takter som formen har produceret, så vores produkter er 100% 
formfaste og derfor giver et flot resultat. Vi udleverer aldrig vores 
fliser, før de er færdighærdede. Alle vores fliser er gennemfarvede 
og kvalitetstestede for trykstyrke og vejrligspåvirkning.

6 7FARUM BETON KVAL ITETEN



Medbring tegning af 
jeres have, gerne med 
mål, så har vi et godt 

udgangspunkt for 
at rådgive jer omkring 

mulighederne i 
jeres uderum *

”

*  Coronasituationen kan 

vanskeliggøre ovenstående, 

hvilket vi beder vores kunder 

om forståelse for.
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KLAR TIL KØB
Hos Farum Beton har vi ikke kun de bedste fliser. Vi har også den 
bedste service. Og vores erfarne salgskonsulenter klæder jer altid 
på til at tage den rigtige beslutning om jeres uderum – uanset, hvor 
I er i processen.

For de af jer, der ved hvad I vil have, er vi klar ved telefonerne til at 
modtage jeres bestilling, så I kan komme i gang. Er I ikke helt der 
endnu, er I naturligvis velkomne til at lægge vejen forbi vores store 
udstillingshave, så I kan blive klogere på de mange typer belæg
ninger, læggemønstre og muligheder. Udstillingshaven er altid 
åben – også uden for normal åbningstid.

I er også meget velkomne til at bladre i vores inspirationsbøger. Og 
medbringer I en tegning af jeres grund, gerne med mål og et par 
billeder af huset, kan vi rådgive jer omkring jeres uderumsprojekt. 

Der er også hjælp at hente hos vores dygtige havearkitekt, Mie Due,
som på udvalgte dage kan bookes til en gratis vejledningssession 
på farumbeton.dk. Er her ingen ledige gratis tider, kan Mie også 
bookes til betalt rådgivning via hendes virksomhed, havevisioner.dk 
– se mere side 89.
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UDDRAG AF SALGS- OG 
LEVERINGS BETINGELSER 
Betaling: Betalingsbetingelserne er netto kontant.

Paller, kasser, strøer m.m.: Køber debiteres et 
depositum for de ved leveringen nødvendige 
paller, kasser, rammer, strøer mm.

Paller: Kr. 168,75 pr. palle. Ved tilbagelevering af 
intakte paller indenfor 1 år fra fakturadato kredi
teres kr. 137,50 pr. palle.

Kasser: Kr. 625,00 pr. kasse. Ved tilbagelevering 
af intakte kasser indenfor 1 år fra fakturadato 
krediteres kr. 625,00 pr. kasse.

Rammer: Kr. 140,00 pr. palleramme. Ved tilba
gelevering af intakte rammer indenfor 1 år fra 
fakturadato krediteres kr. 140,00 pr. ramme.

Strøer: Kr. 20,00 pr. strøer. Ved tilbagelevering af 
intakte strøer indenfor 1 år fra fakturadato kredi
teres kr. 16,25 pr. strøer.

Afhentning af returvarer: Ved afhentning af 
returvarer, paller, kasser osv. på Sjælland debite
res køber kr. 950,00. 

Returvarer: Leverede produkter tages kun retur 
efter forudgående aftale og inden tre måneder 
fra leveringstidspunkt. Ubeskadigede returvarer, 
som er normale lagervarer, kan normalt forven
tes krediteret køber til den debiterede pris – 20 
%. Eventuel afhentning af returvarer betales af 
køber efter gældende mindstefragt. Skaffevarer/
specialproduktioner modtages ikke retur.

Levering: Priserne gælder frit leveret på Sjælland 0  
60 km fra Farum ved levering over 6 tons/50 m2. Ved 
levering over 60 km uanset mængde: Indhent pris. 

For leverancer UNDER 6 tons/50 m2   
tillægges en mindstefragt:

Afstand 0  20 km fragtpris kr. 950,00
Afstand 20  40 km fragtpris kr. 1.150,00
Afstand 40  60 km fragtpris kr. 1.375,00
Afstand over 60 km indhent fragtpris 

Flere aflæsningssteder samt grabning:  
Kr. 900,00 pr. påbegyndt time. 

Tillæg truckbil: Kr. 600,00

Tillæg lang kran: Kr. 1.350,00

Fyldning af kasse: Kr. pr. stk. 225,00

Fyldning af éngangsbigbag: Kr. pr. stk. 245,00

Tillæg for palleanbrud debiteres i visse tilfælde: 
Kr. 156,25 pr. palle.

Tillæg for ompakning af bestilte varer må 
påregnes: Kr. 156,25 pr. gang

Bestilling af varer: Aftale om levering samt 
ændring af bestilte varer skal ske senest kl. 10 
dagen før levering.

Reklamation: Eventuel reklamation skal ske 
straks efter levering og under alle omstændig
heder inden anvendelse af produktet har fundet 
sted. Reklamation skal ligeledes ske skriftligt 
senest 8 dage efter, at køber er eller burde være 
blevet opmærksom på forholdet med angivelse 
af reklamationens art og omfang. I modsat fald 
har køberen fortabt sin ret til senere at påberåbe 
sig denne.

Farver og udblomstringer: Der vil kunne fore
komme farveforskelle i betonprodukter på grund 
af uundgåelige forskelle i cementens og tilslags
materialernes egenskaber. Der kan desuden 
forekomme udblomstringer på betonvarer. Dette 
er uden betydning for holdbarheden og vil for
svinde med tiden. I enkelte/sjældne tilfælde kan 
der forekomme jernudfældninger på betonvarer. 
Førnævnte forekomster er IKKE reklamationsbe
rettigede.

Information vedrørende især farvede fliser
Når betonprodukter tages af pallerne, påbegyn
der den sidste del af betonens hærdningsproces. 
I denne periode er produkterne særligt modta
gelige:

1.  Undgå, at materialer, som giver afsmitning  
(f. eks. jord, afretnings og stabilgrus, knust 
beton m.m.) ligger på produkterne, idet det  
kan forårsage afsmitning.

2.  Undgå skæringsarbejde i nærheden af pro
dukterne, idet det kan forårsage afsmitning. 

3.  Fugning skal foretages i tørt vejr. Produkterne 
skal fejes helt rene straks efter opfugning, idet 
fugematerialet kan forårsage afsmitning. 

4.  Når nye sten opfugtes, transporteres opløst 
kalk ud mod overfladen. Her reagerer den 
opløste kalk med kuldioxid fra luften og der 
dannes kalkudfældninger. Kalkudfældningen 
sker enten inde i stenen (ikke synlig) eller på 
overfladen (synlig). Kalkudfældninger forsvin
der over tid. I nogle tilfælde kan vandværks
vand forårsage kraftige kalkudfældninger.

Ingen af disse fire typer afsmitninger er reklama
tionsberettigede. 

Læs evt. mere på belaegningsfraktionen.dk

Læs komplette “Salgs og leveringsbetingelser” 
på www.farumbeton.dk

Der tages forbehold for trykfejl, farvegen givelse 
og udefra kommende prisstigninger i vores 
prislister.

7 0



VI GIVER DIG DEN 
BEDSTE SERVICE OG 
RÅDGIVNING
Hos Farum Beton møder I erfarne 
salgskonsulenter, der med forskel
lig erfaring kan råde og vejlede.

Vi har et solidt kendskab til vores 
brede sortiment og finder en løs
ning, der både passer jeres behov 
og klæder boligens arkitektur.

LEVERING MED 
OMTANKE
Når du får leveret fliser og belæg
ningssten fra Farum Beton, møder 
du en af vores dygtige vognmænd 
med mange års erfaring i levering 
for Farum Beton. De gør hver gang 
deres yderste for at levere til aftalt 
tid og finde det mest optimale sted 
at placere dine paller. Det være sig 
over hegnet/hækken, i indkørslen 
eller op eller ned i haven. Deres 
kraner kan række op til ca. 7 meter.

Vores vognmænd er en del af 
det faste team hos Farum Beton 
året rundt og i sæsonen får vi god 
assistance fra endnu flere dygtige 
chauffører.

Daniel Kjær Durlev
Salgskonsulent
dkd@farumbeton.dk
Tlf. 4434 6163

Flemming Rune Jensen
Markedschef
frj@farumbeton.dk
Tlf. 4434 6166

Marc Thunø
Salgskonsulent
mktj@farumbeton.dk 
Tlf. 4434 6164

Liselotte Friis
Salgskonsulent/ 
Kørselsleder
lf@farumbeton.dk
Tlf. 4434 6160

Nina Skov
Salgskonsulent
ns@farumbeton.dk 
Tlf. 4434 6162

Pernille Andersen
Salgskonsulent 
pa@farumbeton.dk 
Tlf. 4434 6170

Peter Bjerregaard
Salgskonsulent
pbj@farumbeton.dk
Tlf. 4434 6165
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Besøg vores 1.000 m2  
store udstillingshave  

– også uden for 
normal åbningstid

Farum Beton · Bygmarken 24 · 3520 Farum 
Tlf: 44 95 15 44 · info@farumbeton.dk · farumbeton.dk

ÅBNINGSTIDER 
2022

Betonvarekontrollen

VINTERPERIODEN (uge 39 til og med uge 12 2023)
Ekspedition: 
Mandag - torsdag kl. 7 - 16
Fredag kl. 7 – 15
Udlevering:
Mandag - torsdag kl. 7 – 15.30
Fredag kl. 7 – 14.30
Lørdag Lukket

SOMMERPERIODEN (UGE 13 TIL OG MED UGE 38)
Ekspedition:
Mandag – fredag kl. 7 - 16
Lørdag  kl. 9 – 14
Udlevering:
Mandag – fredag kl. 7 - 15.30
Lørdag  kl. 9 – 13.30
Lørdage 16., 23. og 30. juli lukket

VINTERPERIODEN (uge 1 til og med uge 12)
Ekspedition: 
Mandag - torsdag kl. 7 - 16
Fredag kl. 7 – 15
Udlevering:
Mandag - torsdag kl. 7 – 15.30
Fredag kl. 7 – 14.30
Lørdag Lukket

Priserne er alle inkl. moms og gældende  
fra 1. marts 2022 indtil 1. marts 2023

Få masser af tips og inspiration 
på farumbeton.dk




