NYHET Kolleksjon 2010

WWW.ASAK.NO

										

NYHET

Kolleksjon 2010

NYHET!

Vi presenterer et
nytt og spennende
hellesortiment.
Våre heller bygger på lange tradisjoner
og inngående kunnskap om produksjon
og kvalitet.
Det er faktisk over 40 år siden Asak
startet sin helleproduksjon som en lokal
leverandør i Oslo og Akershus. Målet var
å finne en ny nisje i markedet, og det ble
investert i en hellemaskin.
Resten er en suksesshistorie.
Asak Miljøstein er i dag en ledende
leverandør i Norge av utemiljøprodukter i
betong.

HELLE A

HELLE B

HELLE C

40x40x4

40x40x4

40x40x4, 40x20x4, 60x60x4, 60x40x4

To-sjikts betonghelle med en grov, sterk betong
i bunnsatsen og en finere betong i oversatsen
som gir en tettere overflate og en bedre finish.
Overflaten er grovslipt og stålkulebehandlet.
Hellene er produsert med hvit sement og har
lyst tilslag med innslag av sort.

To-sjikts betonghelle med en grov, sterk betong i
bunnsatsen og en finere betong i oversatsen som gir
en tettere overflate og en bedre finish. Overflaten er
strukturert, stålkulebehandlet og fabrikkimpregnert.
Impregneringen hindrer vann og smuss i å trenge inn
i porestrukturen i betongen og gjør at hellene beholder
finishen lengre, samt gjør det enklere å rengjøre.
Impregneringen er ikke synlig på hellene.

To-sjikts betonghelle med en grov, sterk betong
i bunnsatsen og en finere betong i oversatsen
som gir en tettere overflate og en bedre finish.
Overflaten er lett strukturert, stålkulebehandlet
og fabrikkimpregnert. Impregneringen hindrer
vann og smuss i å trenge inn i porestrukturen i
betongen og gjør at hellene beholder finishen lengre, samt gjør det enklere å rengjøre.
Impregneringen er ikke synlig på hellene.
Hellene består av 4 formater som gir muligheter
for ulike leggemønstre.

Asak Miljøstein – en varig verdi
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Dagens Asak Miljøstein spenner
over et vidt spekter av belegningsstein, heller,
kantstein, murer og tilbehør i form av utebelysning,
overflatedrenering, settesand, fugesand og annet tilbehør
for en totalløsning av ditt uterom.
Ditt uterom – vår lidenskap
Uterommet er en viktig fellesnevner som samler familien. Et hyggelig uterom, er noe vi alle ønsker oss.
Bruk fantasien og skap ditt eget utemiljø. Et miljø som gir funksjonalitet og glede
– både i private og offentlige uterom.
Vi dekker de fleste kundebehov innen gang- og kjørearealer samt vertikale murer.
Her ligger alt til rette for å bygge spennende utero og offentlige uteanlegg.
NÆRHET TIL MARKEDET
Kundeservice og logistikk er i fokus, og vårt landsdekkende forhandlerapparat er sikret punktlige
leveringer fra en av våre seks fabrikker og våre fire distriktslager.
Asak Miljøstein bruker store ressurser på kompetanseheving og opplæring hos våre forhandlere,
i tillegg til vår egen kundeservicefunksjon. Uansett om du er selvbygger eller engasjerer fagfolk er vår
oppgave å gi deg muligheten til å få et optimalt resultat.
Alle våre produkter blir produsert etter strenge internasjonale krav hvor fabrikkene
er underlagt offentlig kontroll og godkjenning.
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KUNDESERVICE
ADMINISTRASJON
Hvamstubben 17, 2013 Skjetten
kundeservice: 64 00 60 60
faks: 64 00 60 70
e-post: asak@asak.no

DISTRIKTSKONTORER
ØSTLANDET
Avd. Fetsund og Hønefoss
ordrefaks: 63 88 90 10
telefon: 63 88 90 15
e-post: ordre@asak.no

KRISTIANSAND
ordrefaks: 38 00 37 70
telefon: 38 00 37 80
e-post: kc@kc.no

STJØRDAL
ordrefaks: 74 80 42 20
telefon: 74 80 42 10
e-post: ordre@vikaune.no

BODØ
ordrefaks: 75 50 04 22
telefon: 75 50 04 02
e-post: ordre@nordland-betong.no

SANDNES
ordrefaks: 51 97 29 99
telefon: 51 97 29 90
e-post: post@ostraadtstein.no

