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MER ÄN EN 
FASADSKIVA
STENI erbjuder fasadlösningar som har ett unikt och bestående STENI erbjuder fasadlösningar som har ett unikt och bestående 
arkitektoniskt uttryck – med mycket hög kvalitet. Våra fasad-arkitektoniskt uttryck – med mycket hög kvalitet. Våra fasad-
skivor i polymerkomposit har utvecklats för att klara tuffa skivor i polymerkomposit har utvecklats för att klara tuffa 
väderförhållanden.väderförhållanden.

STENI grundades 1965 som ett familjeägt företag.Huvudägare STENI grundades 1965 som ett familjeägt företag.Huvudägare 
är i dag Accentone 2012 Holding Ltd. STENI har huvudkontor, är i dag Accentone 2012 Holding Ltd. STENI har huvudkontor, 
produktion och lager i Lardal, sydväst om Oslo.produktion och lager i Lardal, sydväst om Oslo.

STENI har säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland och STENI har säljkontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland och 
Benelux. I övriga Europa, USA och Kanada har STENI avtal Benelux. I övriga Europa, USA och Kanada har STENI avtal 
med distributörer som säljer och marknadsför fasadskivorna.med distributörer som säljer och marknadsför fasadskivorna.

FAKTA

Etablerat 1965 
Huvudägare Accentone 2012 Holding Ltd

Högkvalitativa fasadskivor i polymerkomposit
Huvudkontor och produktion i Vestfold, Norge

Internationell koncern
Ca: 130 anställda

Mer information på steni.seMer information på steni.se
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FASADSKIVOR 
SOM LÖNAR SIG
Priset är mer än 

bara inköpspriset.

12

INNEHÅLL

HELT NATURLIG
Med yta av krossad 

natursten.

DIN EGEN UNIKA FASAD
Det är bara fantasin 
som sätter gränser.

LEK MED FÄRGER
Sätt din egen prägel 
på byggnaden.

30

2416

EN KÄRNA – 
MÅNGA YTOR
Kärnan är densamma, 
ytorna kan du variera.

4

LÅG GLOBAL 
MILJÖPÅVERKAN
Kontinuerlig minskning 
av koldioxidavtrycket.

6



EN KÄRNA 
– MÅNGA YTOR

Alla Stenis fasadskivor består av glasfiberarmerad stenkomposit
med en kärna av krossad natursten. En kombination av material med 
olika egenskaper som tillsammans gör slutprodukten mycket hållbar 
och extremt tålig. Stenkomposit används allt oftare inom bil-, 
båt- och flygplanstillverkning samt för produkter som utsätts för 
extrema påfrestningar.

Alla fasadskivor från Steni har 60 års funktionsgaranti. De kan 
monteras oavsett årstid, temperatur och väderförhållanden. 
Skivorna är vatten- och frostbeständiga och kan stå i vatten en 
längre tid utan att ta skada.

Fasadskivorna från Steni ger ett lågt CO2-avtryck, är färgbeständiga 
och kräver minimalt underhåll.

Med Stenis fasadskivor kan du sätta din egen prägel på byggnaden. 
Du kan leka med ytor, färger, tryck och färgkombinationer.

SAMARBETSPARTNER

Ett samarbete med Steni ger dig tillgång till många tjänster 
som underlättar projekterings- och projektarbetet. Vi är en 
samarbetspartner som erbjuder rådgivning, teknisk service 
och bra logistik från planeringsfas till daglig skötsel. Våra 
säljrepresentanter finns över hela landet och deltar gärna 
i byggarbetsplats- och uppstartsmöten.

Kunniga 
rådgivare 

Pålitliga 
leveranser 

STÅLE KRISTIANSEN, REGIONCHEF

"Alla fasadskivor från Steni har 60 års 
funktionsgaranti "Kompositmaterialet 

ger en mycket 

slagtålig och samtidigt flexibel fasadskiva. 
Skivorna kan böjas till en form med en radie 

på ner till 3,5 meter, vilket gör att det går 
att skapa såväl konvexa som konkava former.

STENI     Fasadbroschyr 2021

STENI FASADSKIVOR
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STENI COLOUR

Fasadskivan Steni Colour har en slät yta av 
elektronhärdad akryl. Du kan välja bland 60 
standardfärger och tre glanstal eller ta fram 
en egen kulör baserad på NCS eller RAL. 

STENI VISION

Fasadskivan Steni Vision har en slät yta av 
elektronhärdad akryl med tryckt motiv. Här kan 
du välja både utformning och dekor. Använd 
egna foton, illustrationer och/eller andra motiv.

STENI NATURE

Steni Nature är en fasadskiva med en yta 
av krossad natursten. Det finns 11 naturstens-
färger att välja mellan. Fyra stenstorlekar: 
fin mikro, fin, medium och grov.

FAKTA
60 års funktionsgaranti

Enkel att montera
Fuktbeständig

Miljövänlig
Färgbeständig

Flexibelt format
Slagtålig

Underhållsfri/lätt att rengöra
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PRODUKTFÖRDELAR

LÅG GLOBAL 
MILJÖPÅVERKAN
Steni arbetar kontinuerligt med att minimera produkternas och 
företagets miljöpåverkan – lokalt och globalt. Vi fokuserar på att 
minska vårt koldioxidavtryck samtidigt som våra produkter ska 
fortsätta vara bland de ledande på området.

Steni fasadskivor kan deponeras utan särskilda restriktioner. Stenis 
avfall är "inert" och påverkar inte miljön.

Stenis fasadskivor har låg CO2-påverkan på miljön. CO2-belastningen 
är 14–17 kg/m2. En livscykelanalys är genomförd och det finns en 
miljödeklaration (Environmental Product Declaration, EPD).

◊ EPD-dokument, EU
◊ ECO Product, Norge
◊ Sunda Hus, klass B
◊ Byggvarubedömningen, Sverige

MILJÖKLASSIFICERINGAR

HögtryckslaminatTegelFibercementSteni ColourSteni Nature

CO2-UTSLÄPP

Stenis fasadskivor ger ett betydligt lägre 
koldioxid-avtryck än andra fasadmaterial.
Här visas utsläpp i antal kilo CO2 

per kvadratmeter.

Källa: EPD Norge

Lågt 
CO2-utsläpp

Lång 
livslängd

STENI     Fasadbroschyr 2021
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Låg global miljöpåverkan
Inga miljöfarliga ämnen

Lång livslängd
Miljöklassad

FAKTA

Stenis produkter innehåller inga ämnen som finns på REACH-listan, Norsk 
Prioriteringsliste, Sunda Hus prioriteringslista eller Svanens bilaga 6.

LÅNG LIVSLÄNGD
Lång livslängd och låg resursförbrukning vid underhåll gör produkterna 
miljövänliga. “Life Cost Calculation” (LCC) (NS 3454:2013) är ett bra mått 
på produkters resursförbrukning över tid och Stenis produkter har låga LCC-
värden.

INGA 
MILJÖFARLIGA 
ÄMNEN

Vi fokuserar mycket på miljön när vi producerar 

fasadskivorna. Vid tillverkningen används ett 

antal miljövänliga material och till kärnan an-

vänder vi bland annat krossad natursten.Vi ägnar 

oss kontinuerligt åt förbättringsarbete och våra 

produkter skadar inte den omgivande miljön. I 

kombination med skivornas långa livslängd gör 

detta Steni till ett miljövänligt fasadalternativ.

JAN ÅGE SØDERLIND, COO



PRODUKTFÖRDELARPRODUKTFÖRDELAR

EN ROBUST 
FASAD

DIFFUSIONSTÄTADIFFUSIONSTÄTA
Fasadskivorna från Steni är 100 procent diffusionstäta – de kan Fasadskivorna från Steni är 100 procent diffusionstäta – de kan 
alltså stå i vatten utan att ta skada. Det innebär även att man efter alltså stå i vatten utan att ta skada. Det innebär även att man efter 
kapning inte behöver försegla kanterna.kapning inte behöver försegla kanterna.

FUKT- OCH FROSTBESTÄNDIGAFUKT- OCH FROSTBESTÄNDIGA
Skivorna är dessutom fukt- och frostbeständiga och tål extrema Skivorna är dessutom fukt- och frostbeständiga och tål extrema 
utomhustemperaturer. De kan bearbetas och böjas i temperaturer utomhustemperaturer. De kan bearbetas och böjas i temperaturer 
ner till -30 °C.ner till -30 °C.

FÄRGBESTÄNDIGAFÄRGBESTÄNDIGA
STENI Colour och Steni Vision har en dubbel elektronhärdad STENI Colour och Steni Vision har en dubbel elektronhärdad 
yta som ger god färgbeständighet över tid. yta som ger god färgbeständighet över tid. 

SLAGTÅLIGASLAGTÅLIGA
Steni fasadskivor är robusta och slagtåliga. Steni fasadskivor är robusta och slagtåliga. 

STENI     Fasadbroschyr 2021
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Vi rekommenderar en årlig visuell inspektion 
där det kontrolleras om föroreningar, 
temperaturvariationer, väder och vind har 
påverkat materialegenskaper, fasadens 
stabilitet eller utseende. 

Gör följande kontroller för att avgöra om 
åtgärder behöver vidtas:

◊ Kontroll avseende fasadtvätt
◊ Kontroll av yttre skador orsakade av
 t.ex. skadegörelse, yttre påverkan
◊ Kontroll av infästningar

BORTTAGNING AV KLOTTER

Steni samarbetar bland annat med 
Klotterkonsulten AKS som utvecklar och 
tillverkar rengöringsprodukter för olika 
sorters fasader. Produkterna lämpar sig för 
olika typer av smuts och de är skonsamma 
för både den som rengör och för miljön. 
Se video om hur man tar bort klotter på 
steni.se.

Skivorna tål högtryckstvätt med ett arbetstryck på upp 
till 100 bar. Rekommenderat sprutavstånd: 20–30 till cm. 
Högtryckstvätt med varmt vatten (70-80 °C) ger vanligtvis 
ett mycket bra resultat och är med tanke på miljön att 
föredra framför tvätt med kemikalier. 

Enkel 
att rengöra



PRODUKTFÖRDELAR

Genom vår kontinuerliga produktionsprocess kan vi erbjuda ett antal standardformat 
i storlekar upp till 1195 x 3495 mm. Det gör att det blir väldigt lite spill.

STOR VARIATION 
I FORMAT
Alla byggnader är olika. Det tar Steni hänsyn till. Skivorna är enkla 
att montera och med en dokumenterad förväntad livslängd på 
60 år blir livscykelkostnaderna låga. 

"BIMobject förenklar projekteringsarbetet och gör det enklare att lösa 
de många utmaningar i ett projekt. Fasadskivor, profillösningar och 
hörnelement från Steni går att ladda ner som BIM-objekt för Revit 
och Archicad. Produkterna från Steni är lämpliga att använda i BIM; 
de är industrialiserade, skalbara och prefabricerade."

STENI     Fasadbroschyr 2021
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Flexibelt 
format

Enkel att 
montera

ENKLA ATT MONTERA
Fasadskivorna från Steni är enkla att montera. Fasadskivorna monteras som 
luftad väggbeklädnad. Detaljerade monteringsanvisningar finns på steni.se.

DOKUMENTATION OCH BRUKSANVISNINGAR

Produkt- och brandgodkännanden, 

teknisk dokumentation, miljö , montering, 

detaljritningar, skötselråd, broschyrer, 

försäljnings- och leveransvillkor finns på 

steni.se

FS 100

Skivorna monteras med skruv på 
trä-/stål-/aluminiumreglar.

FS 200 FS 400

Skivorna monteras överlappande med 
skruv på trä-/stål-/aluminiumreglar.   

Skivorna monteras med lim på 
trä-/stål-/aluminiumreglar.

TOM KRISTIAN HVAAL, 
TECHNICAL SUPPORT DEPARTMENT

Det vi vill göra är att utforma bra 
lösningar tillsammans med dig som 

kund. Vi bidrar med vår kompetens för att op-
timera formaten och hitta de bästa kombina-
tionerna. Det minimerar spillet, kostnaderna, 
effektiviserar logistiken samt monteringen på 

byggarbetsplatsen.



Priset är betydligt mer än bara ett inköpspris. Livscykelkostnader, 
eller Life Cycle Costs – LCC, är de löpande kostnaderna för en 
byggnad från tidig planeringsfas till livscykelns slut. 

FASADSKIVOR SOM 
LÖNAR SIG! 

Om du köper fasadskivor från Steni erbjuder vi ett antal 
tjänster som underlättar det fortsatta arbetet med logistik och 
montering. Du kan beställa skivor i ett specialanpassat format. 
Fasadskivorna kan förborras och vi erbjuder MA-paketering 
(materialadministration). Allt detta underlättar arbetet på 
byggarbetsplatsen. Du sparar värdefull tid och pengar – och 
får minimalt med spill.

HÅLLER GARANTERAT LÄNGE

Fasadskivorna från Steni har en 

funktionsgaranti på 60 år. Det 

innebär minimalt underhåll av 

färdiga byggnader – endast enklare 

rengöring behövs – och därmed 

lägre kostnader under byggnadens 

livscykel.

PRODUKTFÖRDELAR

STENI     Fasadbroschyr 2021
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Steni Colour

+111 %+93%

+68%
+63%

+34%
+24%

Metallskivor Puts TegelHorisontell 
träbeklädnad

FibercementHögtryckslaminat

UNDERHÅLLSKOSTNAD
(årskostnad per m2, fördelat över 60 år)

LIVSCYKELBERÄKNING
Procenttillägg jämfört med Steni Colour

Källa: Bygganalyse AS (NS 3454:2013

På Skullerud i Oslo har Boligbygg uppgraderat sina bostadshus med trevliga lägenheter med 
en spännande fasad  och gröna utomhusområden.

Lång 
livslängd

PRODUKTIONSKOSTNAD 



PRODUKTFÖRDELAR

UNIKA 
HÖRNLÖSNINGAR

Vi utvecklar lösningar tillsammans med våra kunder 
och kan leverera alla produkter som fabriksproducerade 
L- och U-element i flera olika vinklar. Välvda lösningar och 
hörnelement kan ge spännande effekter utan märkbara 
skarvar som gör byggnaden estetiskt tilltalande.
LEK MED VINKLAR
I Nydalen i Oslo finns TVNorge i en modern och 
attraktiv byggnad där arkitekten och Steni har lekt 
med vinklar och pelare med skarpa kanter.
 – Inga andra fasadlösningar skapar sådana 
möjligheter, säger Ragnvald Halset, arkitekt på NYARK. 
Han har ansvarat för utformningen av många av de 
moderna fasader som pryder Nydalen. 
 Han lovordar samarbetet med Steni då man 
gemensamt vidareutvecklade produkten. Han menar 
också att det kompositmaterial som används i dag har 
en högglanskvalitet som är ett gott alternativ till glas.
 – Med fasadskivorna kan arkitekten leka, inte bara 
med vinklar utan med färger, färgkombinationer och 
glans och sätta sin egen prägel på byggnaden.

Steni tillhandahåller det inga andra 
gör – ett mycket brett utbud av 
fasadskivor i olika format och för 
olika hörnlösningar.

Detalj från villa i Sandefjord, Norge.

Välvda lösningar och 
hörnelement i olika vinklar 

inbjuder till kreativa 
designlösningar som 

kompletterar resten av 
fasaden.

DANIEL EK,
FÖRSÄLJNINGSCHEF 

Vårt stora sortiment av L- och U-element 
i olika vinklar möjliggör kreativa design-

lösningar. Våra fasadskivor kan böjas till en 
form med en radie på ner till på 3,5 meter, 
vilket ger spännande möjligheter. Vi pratar 
gärna fasader med er för att tillsammans 

hitta fram till den bästa lösningen.

STENI     Fasadbroschyr 2021
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"Tillsammans med Steni utvecklade "Tillsammans med Steni utvecklade 
vi en helt ny hörnlösning för TVNorges vi en helt ny hörnlösning för TVNorges 
byggnad. Vi använde många hörn-byggnad. Vi använde många hörn-
varianter, från 90 och 45 grader ner varianter, från 90 och 45 grader ner 
till 30 grader. Det gjorde att vi kunde till 30 grader. Det gjorde att vi kunde 
skapa unika hörnlösningar runt hela skapa unika hörnlösningar runt hela 
byggnaden."byggnaden."

Ragnvald Halset, arkitekt - Ragnvald Halset, arkitekt - NYARK NYARK 

PROJEKT
Plats: TVNorge-byggnaden / Oslo, Norge 
Arkitekt: Ragnvald Halset, NYARK
Entreprenör: Vedal
Byggherre: Avantor
År: 2010 
Produkt: Steni Colour

Hörn- 
element

HÖRNELEMENT

Välvda lösningar och hörnelement i många olika vinklar
60 års funktionsgaranti

Enkel att montera
Fuktbeständig

Miljövänlig
Färgbeständig

Flexibelt format
Slagtålig

Underhållsfri/lätt att rengöra



COLOUR
LEK MED FÄRGERLEK MED FÄRGER
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60 standardfärger
Tre glanstal

Kan monteras året runt
Fuktbeständig

Miljövänlig
 Färgbeständig
Flexibelt format 

Slagtålig
Underhållsfri/lätt att rengöra

60 års funktionsgaranti

FAKTA OM COLOUR

Med Steni Colour fasadskivor kan du leka med färger, färgkombinatio-
ner, ytor och sätta din egen prägel på byggnaden.

Du kan välja bland 60 standardfärger och tre glanstal, 
eller välja en individuell kulör baserad på NCS eller RAL. 



STENI COLOUR

De orangefärgade Steni-skivorna som 
pryder Bjølstad studentbostäder i 
Fredrikstad skapar engagemang och 
uttryck. 

– Vi jobbade länge tillsammans med Steni för att hitta rätt 
färg och glans. Vi gjorde många tester och misstag innan vi 
landade i en nyans som liknar ockrafärgen Daffodil yellow. 
Steni tog fram en färg med NCS-koden S1080-Y30R i 50/50 
halvmatt och högglans, berättar Tone Krange Thorsen, chef för 
BAS Arkitekter som ansvarade för utformningen av Bjølstad 
studentbostäder.

Hon är jättenöjd med resultatet och berättar att orange är 
signaturfärgen för Østfolds studentbostäder. Oavsett det var 
det viktigt att skapa en byggnad som står sig över tid eftersom 
det är stor omsättning på hyresgäster i studentbostäderna. 
Erfarenhetsmässigt innebär det ett stort slitage. 
Studentbostadsbolaget har ingen stor underhållsbudget och 
valde därför fasadskivor från Steni i kombination med en 
väggbeklädnad i järnvitriolbehandlad kärnfuru.

FÄRGGLAD MILJÖ 
FÖR LÄRANDE

Plats: Bjølstad studentbostäder / Fredrikstad, Norge
Arkitekt: BAS Arkitekter
Totalentreprenör: Ove Skår
Byggherre: Studentsamskipnaden i Østfold (SIØ)
År: 2016
Produkt: STENI Colour

Studentbostadsbolaget 
i Østfold har orange som 
signaturfärg och det 
var därför naturligt att 
använda den på student-
bostäderna i Fredrikstad.

STENI     Fasadbroschyr 2021
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Bjølstad studentbostäder i Fredrikstad har fasadskivor 
i föreningens signaturfärg orange.

Orange fasadskivor i kombination 
med väggbeklädnad i järnvitriolbehandlad 
kärnfuru.

Foto: Erik Burås    

KULÖRER

S 1080-Y30R
Halvmatt/
Högglans

"Vi jobbade länge tillsammans 
med Steni för att få till rätt 
färg och glans"

Tone Krange Thorsen, verksamhetschef vid BAS Arkitekter

RÄTT FÄRG 
OCH GLANS



STENI COLOUR

För att skapa bättre förutsättningar för 
både boende och personal utformades 
vårdboendet i Holbæk i Danmark som en 
åtta med svarta fasadskivor från Steni.

– Byggherren ville ha den fasadbeklädnad som hade längst 
livslängd. Valet föll därför på Steni Colour. Det gav oss samtidigt 
möjlighet att leka med två olika mörka nyanser. Hela fasaden är 
uppbyggd av moduler och ingenstans förekommer skarvade eller 
uppdelade skivor. De olika färgnyanserna ger en djupverkan och 
understryker byggnadens ikoniska bågform, säger arkitekt Kasper 
Kullegaard.

LIVSLÄNGDEN 
VAR AVGÖRANDE

Plats: Samsøvej vårdcenter / Holbæk, Danmark
Arkitekt: Kullegaard AS
Entreprenör: STB Byg
Byggherre: Holbæk kommun och DOMEA
År: 2014–2016
Produkt: Steni Colour

FAKTA

Samsøvej vårdcenter är 5.600 kvadratmeter stort och 
format som en åtta. Byggnadens geometriska form 

förkortar gångavstånden så att personalen enklare kan ta 
sig runt i byggnaden. Formen av en åtta skapar dessutom 
en bra inramning och trygghet för boende och personal.

Foto: Kullegaard A/S

KULÖRER

NCS S 
8500-N 
M

NCS S 
4502-B 
M

SN 8020
S 3000-N 
M

SN 8900
S 9000-N 
M

Samsøvej vårdboende i Holbæk i Danmark är format 
som en åtta. Fasaden är klädd med Steni Colour som 
valdes ut på grund av den långa hållbarheten.

STENI     Fasadbroschyr 2021
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"De olika färgnyanserna ger en djupverkan och "De olika färgnyanserna ger en djupverkan och 
understryker byggnadens ikoniska bågform." understryker byggnadens ikoniska bågform." 

Kasper Kullegaard, arkitekt och partner vid Kullegaard ASKasper Kullegaard, arkitekt och partner vid Kullegaard AS

IKONISK FORM

Inne i åttan finns soliga och avskärmade uteplatser för de boende.
 

De välvda skivorna ger byggnaderna ett unikt uttryck. 
 

Foto: Per Sørensen  



Agnis et delest, nim videl il ilique pos eum 
quia esequo con cone quatur rem ad 
molorat quature exerios es ut quam.

STENI COLOUR

STENI COLOUR

Havbo, Sønderborg i Danmark

Fyrishov idrottshall, Uppsala i Sverige.

Stenis fasadskivor är 100 procent 
diffusionstäta, vilket betyder att 
de tål att stå nedsänkta i vatten. 
Underhållsbehovet är minimalt 
och fasaden kan rengöras med de 
flesta medel som används för vanlig 
hustvätt. Med rätt rengöringsmedel 
går det även att avlägsna klotter utan 
att fasadskivan förstörs (se sida 9). 
Skivorna tål högtryckstvätt. 

Steni Colour monteras som luftad fasad och 
kan monteras året runt – oavsett temperatur 
och väderförhållanden. 

ANNE GRY ALLUM,
STENIS LABORATORIUM

Vi arbetar kontinuerligt med att testa, 
kontrollera och korrigera färger för att 

slutresultatet ska bli optimalt. Om du vill 
ha en specialanpassad färg hjälper vi dig 

att ta fram den kulör du vill ha och ser 
till att kvaliteten och hållbarheten blir 

optimal.

STENI     Fasadbroschyr 2021

MAT

HALVMATTHÖGGLANS

Steni Colour finns 
i tre olika glanstal.
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Agnis et delest, nim videl il ilique pos eum 
quia esequo con cone quatur rem ad 
molorat quature exerios es ut quam.

Fasadskivorna är vatten- och 
frostbeständiga.

Henius House, Ålborg i Danmark.

Fyrishov idrottshall, Uppsala i Sverige.
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Med Steni Vision kan du skapa ditt eget unika fasaduttryck. 
Du har alla möjligheter att välja utformning och dekor. Använd 
egna foton, illustrationer och/eller andra motiv – det är bara 
fantasin som sätter gränser.

VISION
DIN EGEN UNIKA FASADDIN EGEN UNIKA FASAD

STENI VISIONSTENI VISION

STENI     Fasadbroschyr 2021
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60 års funktionsgaranti
Många möjligheter att skapa egna uttryck

Enkel att montera
Fuktbeständig

Miljövänlig
Färgbeständig

Flexibelt format
Slagtålig

Underhållsfri/lätt att rengöra

FAKTA OM VISION

DIN EGEN UNIKA FASADDIN EGEN UNIKA FASAD



I Nickby, cirka 35 km nordöst om Finlands 
huvudstad Helsingfors, ligger Nickby Hjärta 
– en skola som med hjälp av Steni Colour 
och Steni Vision har fått en unikt utformad 
fasad. 

Skolbyggnaden är ritad av arkitekt Pentti Kareoja vid den finska 
arkitektbyrån ARK-house arkkitehdit Oy. Färgerna, grafiken och 
byggnadens form ska bidra till en bra lärmiljö där eleverna känner 
trivsel, trygghet och tillhörighet. Nickby Hjärta är format som 
en stjärna. I mitten ligger gemensamhetsutrymmena, medan 
undervisningslokalerna är placerade ute i stjärnans spetsar.

- Nickby är en liten stad och skolan har en central plats i 
stadsbilden. Det var därför viktigt för oss att byggnadens form och 
fasad uppfyllde de undervisningsmässiga behoven, samtidigt som 
byggnaden ingav stolthet och skapade identitet för både eleverna 
och staden, berättar arkitekt Pentti Kareoja.

Utvändigt bildar stjärnans spetsar trevliga gårdsplanen. Varje gård 
mellan stjärnspetsarna har sin egen karaktär eftersom alla fasader 
har en egen färg. Den färggranna helheten dämpas av svarta 
detaljer längst ut på spetsarna samt den mörka grafiken. Här ser 
man lekande djur- och människofigurer. 

Det är grafikern Aimo Katajamäki som skapat den levande 
fasaden. Konstverket heter "Kunskapsflöde och livets akrobatik". 
Inspirationen till linjestrukturen i grafiken kommer från sagan 
"Mästerkatten i stövlar". 

KULÖRER

NCS S 
2169-
G52Y
Halvmatt/
Högglans

NCS S 
2851-
B42G
Halvmatt/
Högglans

NCS S 
2703-
B62G
Halvmatt/
Högglans

NCS S 
2364-
Y64R
Halvmatt/
Högglans

SN 8001
Halvmatt

NCS S 
1176-
Y57R
Halvmatt/
Högglans

SN 7534 
Halvmatt/
Högglans

NCS S 
1071-
Y42R
Halvmatt/
Högglans

SN 9301 
Halvmatt/
Högglans

NCS S 
2464-
Y31R
Halvmatt/
Högglans

NICKBY HJÄRTA

Plats: Nickby Hjärta / Nickby, Finland

Arkitekt: ARK-house arkkitehdit Oy

Illustration/grafik: Aimo Katajamäki

Entreprenör: Hartela Oy

Byggherre: Sibbo kommun

År: 2016

Produkt: STENI Colour och STENI Vision

STENI VISION

Nickby Hjärta har både en svensk och en finsk del och på 
skolan går sammanlagt 740 elever. Planeringen av del två är 
redan igång och när tillbyggnaden är klar år 2020 kommer 

skolan ha plats för 1100 elever.

FAKTA

STENI     Fasadbroschyr 2021
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Att formge en skola är en stor och viktig utmaning för en arkitekt. 
En skola skapar positiva associationer till framtiden. Med hjälp av 
färger och konst ger vi byggnaden en identitet, vi uppgraderar miljön 
för alla – och framför allt bidrar vi till att skapa minnen som barnen 
kan bära med sig. 

Pentti Kareoja, ARK-house arkkitehdit Oy

SPECIELL KARAKTÄR

Detaljer från den orange
och den blå gårdsplanen.

Konsten är skapad av 
grafikern Aimo Katajamäki.



STENI VISION

JAN TERJE NIELSEN, 
CHIEF COMMUNICATION & 

BRAND MANAGER

Byggnaden reser sig från klipporna längst 
ut mot havet i Skutvik i norra Norge. Steni 
Vision ger verkligen Arctic Salmon Center ett 
unikt uttryck som är iögonfallande.

«Vi valde Vision-skivor från Steni på grund av tryckmöjligheterna 
– vi kunde appliceras ett spännande och ganska subtilt mönster 
på en stor yta. Byggherren ville ha en uttrycksfull byggnad som 
speglade deras verksamhet, ett visningscenter för fiskindustrin», 
säger arkitekt Peter W. Söderman på Norconsult AS.

Det är ett otroligt utsatt läge med mycket vågstänk, vind och snö. 
Byggnaden ligger också ganska svårtillgänglig, detta gjorde det 
extra viktigt att välja ett robust fasadmaterial som kunde stå sig 
länge utan underhåll. Söderman tillägger att 60-års garantin hade 
stor betydelse för materialvalet. 

Byggnaden har ett unikt uttryck och smälter in i det extrema 
landskapet. Arkitekterna har gjort ett enastående jobb, med till 
exempel färgschatteringarna på fasadskivorna – som tonar ner 
byggnadens höjd och volym.

Steni Vision gör det möjligt för arkitekter, konstnärer och 
illustratörer att applicera sina visioner i en nästan oändlig storlek. 
Arctic Salmon Center är ett väldigt bra exempel på detta – 
byggnaden har verkligen blivit ett vackert landmärke vid norska 
kusten!

ARCTIC SALMON 
CENTER

Plats: Skutvik i Nordland
Arkitekt: Norconsult AS
Entreprenör: Thore Magnussen och Son (TMS)
Kund: Cermaq
Produkt: Steni Vision

Vi är verkligen stolta över att ha 
valts till ett projekt som är så 

arkitektoniskt genomtänkt, säger 
Jan Terje Nielsen på Steni.

Steni fasadpaneler kan tål alla element.

STENI     Fasadbroschyr 2021
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Det tryckta mönstret skapar en illusion 
av laxskinn, medan skuggningen hjälper till 
att tona ner byggnadens storlek och smälta 

in i landskapet.

FAKTA

Det har varit otroligt spännande att arbeta med 
en sådan speciell byggnad på en speciell plats. 
Det här är en «one-off»-byggnad och resultatet 
har fått mina kollegor att utbrista «wow».

Arkitekt Peter W. Söderman på Norconsult AS.

Tryckmönstren på fasadskivorna 
skapar en illusion av laxvågar.



STENI VISION

STENI VISION

MATT HALVMATT HÖGGLANS

INTEGRATION
Om du vill att byggnaden ska 
smälta in som en naturlig del av 
omgivningen är STENI Vision ett 
bra val. Fasadskivor med tryck-
ta bilder av naturen, färgerna 
eller annat i miljön runtom gör 
att byggnaden integreras med 
omgivningen. 

GLANSTAL

STENI Vision finns 
i tre olika glanstal.

Steni Vision lämpar sig bra om man vill skapa 
illusioner eller framhäva en byggnads identitet. 

Man kan använda Vision för att förmedla information eller 
för att få den att smälta in i omgivningen.

Steni Vision kan gärna användas i kombination med Steni 
Colour eller andra produkter från Steni. Som alla Stenis 
fasadskivor behöver Steni Vision minimalt underhåll och kan 
rengöras med de flesta medel som används för vanlig hustvätt. 

Illustrasjon

STENI     Fasadbroschyr 2021
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INFORMATION
Steni Vision kan användas 

för information och kan ersätta 
skyltar. Färgen och det tydliga 

trycket visar tydligt att man 
kommit till stadsdelen Østensjø.

ILLUSION
Saker ser inte alltid likadana ut på avstånd som 
på nära håll. Genom att använda STENI Vision kan 
huset få ett uttryck när det ses på avstånd, medan 
det ser annorlunda ut när man kommer nära.

IDENTITET
Genom att använda Steni Vision kan 
du ge byggnaden ett eget uttryck. 
Här är Newton Flight Academy i Bodø, 
där flygrelaterade motiv är tryckta på 
undervisningsbyggnadens fasad. Det 
ger byggnaden en unik identitet.



STENI NATURESTENI NATURE

Steni Nature är en fasadskiva av glasfiberarmerad stenkomposit med Steni Nature är en fasadskiva av glasfiberarmerad stenkomposit med 
en kärna av krossad natursten. Ytan är täckt av krossad natursten.en kärna av krossad natursten. Ytan är täckt av krossad natursten.

NATURE
HELT NATURLIG
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60 års funktionsgaranti
Underhållsfri/lätt att rengöra

12 naturstensfärger och fyra stenstorlekar
Enkel att montera

Fuktbeständig
Miljövänlig

Färgbeständig
Flexibelt format

Slagtålig

FAKTA OM NATURE

NATURE



Ett bostadshus utsätts för stora 
påfrestningar orsakade av både människan 
och naturen. Det ska en fasad tåla! 

I Lørenkvarteret i Oslo valde arkitekten fasadmaterial som 
kombinerar natursten och trä. Steni Nature fasadskiva, med en 
yta av krossad natursten, är en robust och estetisk lösning som 
håller sig fin år efter år. Dessutom är fasaden enkel att tvätta 
och tål både lek och bollspel.

Fasadskivorna av ljus natursten skapar tillsammans med träet fina 
linjer och lyfter fram huskropparnas olika delar på ett fint sätt.

LØRENKVARTERET

Plats: Lørenkvarteret / Oslo, Norge
Arkitekt: AS Selvaagbygg
Entreprenör: AS Selvaagbygg
Byggherre: Selvaag Bolig
År: 2007
Produkt: STENI Nature

STENI NATURE

Byggherren valde bort puts till 
förmån för Steni Nature. Det gjorde 

att monteringen förenklades och 
totalekonomin förbättrades.

FAKTA

FÄRG

SN20 
Secret 
Blend

STENI     Fasadbroschyr 2021
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Foto: Steni

Lørenkvarteret, med fasader av Steni Nature 
och trä, är ett trivsamt bostadsområde.

Steni Nature passar bra 
ihop med andra sorters 

material.



STENI NATURE

STENI NATURE

Steni Nature kan även användas 
inomhus. Här från Comfort Hotel 
Runway på Gardermoen.

FIN MIKRO

STENSTORLEK

FIN MEDIUM GROV

Steni Nature finns i 12 naturstensfärger och med 
fyra stenstorlekar: fin mikro, fin, medium och grov. 
Produkten passar bra för både nybyggnationer och 
renoveringsprojekt.

STENI     Fasadbroschyr 2021
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Bildetekst

På en Texaco-station i Belgium har man 
använt Steni Nature som fasadmaterial.

Foto: Ilanit Piatzisti / Abscis Architecten



FASADER

STENSTORLEK
Textur ger karaktär. Stryk med handen 

över en yta av grov stenkross och en 
slät sten och känn skillnaden! Krossad 

natursten, från mycket fin till grov 
struktur i naturens egna färgnyanser. 

En grov yta som skapar tyngd eller 
ett mjukt och lätt intryck?

STENIS FASADUNIVERSUM

KULÖRER
Färger skapar känslor: blått skapar 
lugn, gult glädje, rött energi, grönt 

harmoni – känslor i regnbågens alla 
färger. Standardfärger eller en egen 

nyans anpassad till din personlighet. 
Klara färger, dämpade färger, ton-i-

ton, mönster och markeringar, gärna 
i kombination med andra material. 

Färguniversumet är ditt!

STENI     Fasadbroschyr 2021
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GLANS
Glans är ljusets spel mot fasaden: 
matt, halvmatt, högglans – ett 
harmoniskt och dämpat uttryck 
eller ytor som skimrar i pärlemor? 
Färger och visuella uttryck förändras 
beroende på glansigheten. Att 
leka med glans skapar liv och 
personlighet.   

PRINT
Din egen signatur: grafik, teckningar, 
foton eller mönster skapar ett eget 
unikt uttryck. Skapa identitet och spegla 
funktion och historia. Identitet, illusion, 
integration och informativ estetik på ett 
helt nytt sätt.  
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SN 9205  NSC S 1502-Y

SN 8005  NCS S 5000-N

SN 8003  NCS S 2000-N

SN 8006  NCS S 6000-N

SN 6510*  NCS S 2005-B20G

SN 8007  NCS S 7000-N

SN 9108  NCS S 5010-R70B

SN 8008  NCS S 8000-N

SN 7020  NCS S 5010-R90B

SN 8900  NCS S 9000-N

SN 9402*  NCS S 2010-R90B

SN 9401  NCS S 8010-R90B

SN 8001  NCS S 0500-N

SN 8010  NCS S 0502-Y

SN 8002  NCS S 1000-N

SN 8013  NCS S 1002-G50Y

SN 8020  NCS S 3000-N

SN 9306*  NCS 8503-G22Y

SN 8004  NCS S 4000-N

SN 9204 NCS 8404-G85Y

Himmel

STENI     Fasadbroschyr 2021
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SN 9106  NCS S 3010-R50B

SN 9107  NCS S 5030-R60B

SN 9400*  NCS S 4050-R90B

SN 7534  NCS S 5040-R80B

SN 9305  NCS S 0540-B30G

SN 9310  NCS S 2010-B30G

SN 7013  NCS S 2010-R70B

SN 5550  NCS S 2040-B10G

SN 6520  NCS S 3020-B10G

SN 9309  NCS S 5010-B30G

Sjö
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SN 9301  NCS S 4050-G30Y

SN 9207  NCS S 5010-Y30R

SN 5010  NCS S 4010-G10Y

SN 4353  NCS S 3010-Y50R

SN 9206*  NCS S 5010-Y10R

SN 9202*  NCS S 4550-Y30R

SN 9203*  NCS 6621-Y55R

Skog

SN 9308  NCS S 2010-G30Y

SN 9307  NCS S 5010-G30Y

SN 9303  NCS S 6530-B30G

SN 9304*  NCS S 5040-B30G

SN 9302  NCS S 0565-G50Y

SN 9201*  NCS S 0560-G80Y

SN 9300*  NCS S 1070-G30Y

STENI     Fasadbroschyr 2021
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SN 3413  NCS S 1020-Y10R

SN 8011  NCS S 1005-Y20R

SN 9109*  NCS 0946-Y94R

SN 4072  NCS S 2010-Y10R

SN 9105  NCS S 1020-R20B

SN 9200*  NCS S 1070-Y10R

SN 4012  NCS S 2010-Y30R

SN 9104*  NCS 3631-R22B SN 9103  NCS S 7020-R

SN 9101*  NCS S 2070-Y60R

SN 4350  NCS S 3010-Y30R

SN 9100*  NCS S 1580-Y90R

SN 9102*  NCS 0876-Y44R

SN 4500  NCS S 2020-Y40R

SN 4357  NCS S 3030-Y50R

SN 2008  NCS S 4550-Y80R

* Finns inte i matt

Bär
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FM: Fine Micro (0,8-1,8 mm) 

F: Fine (1-3 mm) 

M: Medium (3-5 mm) 

C: Coarse (5-8 mm)

STENSTORLEKAR

SN 503 ICE AGE
Standard: C

SN 502 SCANDINAVIAN FOREST
Standard: M

NATURE

VISION
Steni Vision Standard - featured collection

SN 320  WHITE LINEN
Standard: M

SN 315  GRANITE
Standard: F

SN 20 SECRET BLEND
Standard: F

SN 500 EXTRA WHITE
Standard: F

SN 190 DUSTY RED MIX
Standard: FM, M

SN 305 CARBON
Standard: FM, M

SN 100 WHISPER WHITE 
Standard: F, M, C

SN 106 NORDIC LIGHT 
Standard: F, M

SN 111 NORDIC SAND
Standard: M

SN 117 URBAN GREY
Standard: F, M, C

SN 130 HYDRO
Standard: M

SN 140  SIENNA
Standard: F, M, C

CORTEN RUSTY
Standard: M

STEEL GREY
Standard: HM

TRAVERTINE NATURAL 
Standard: M

PINE NATURAL 
Standard: M

OAK NATURAL
Standard: M

ALUMINIUM NATURAL 
Standard: HM

COPPER GREEN 
Standard: M

ZEBRANO NATURAL 
Standard: HM

GRANITE MIX 
Standard: HM

CONCRETE LIGHT 
Standard: M

CURLED LIGHT 
Standard: M

LAYERS GREEN 
Standard: M

SPARKLE GREY 
Standard: HM

ACACIA BROWN
Standard: M

POPLAR GREY 
Standard: M

MARBLE WHITE  
Standard: M

* Avsnittet är inte skala 1:1. Mönsterstorlek beror på användningsområde. Färgerna vil 
avvika från verkliga färger. Fråga efter färgprov.
Hela Steni Vision Standard-serien finns som prov i 10x15 cm. 
Utvald kollektion med utvalda dekorer finns som prover i 17x24 cm
.

STENI     Fasadbroschyr 2021
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ZEBRANO GREEN 
Standard: HM

ACACIA PALE 
Standard: M

ACACIA NATURAL 
Standard: M

ACACIA GREY 
Standard: M

ACACIA BROWN 
Standard: M

OAK WHITE 
Standard: M

OAK NATURAL 
Standard: M

OAK DARK 
Standard: M

OAK GREY 
Standard: M

PINE GREY 
Standard: M

PINE BROWN 
Standard: M

PINE NATURAL 
Standard: M

PINE WHITE 
Standard: M

POPLAR LIGHT 
Standard: M

POPLAR GREY 
Standard: M

POPLAR BROWN 
Standard: M

POPLAR DARK 
Standard: M

ALUMINIUM BROWN 
Standard: HM

ALUMINIUM GOLD 
Standard: HM

ALUMINIUM AGED 
Standard: HM

ALUMINIUM NATURAL 
Standard: HM

COPPER GREEN 
Standard: M

COPPER AGED 
Standard: M

COPPER NATURAL 
Standard: M

COPPER BROWN 
Standard: M

CORTEN LIGHT  
Standard: M

CORTEN YELLOW 
Standard: M

CORTEN ORANGE 
Standard: M

CORTEN RUSTY 
Standard: M

STEEL LIGHT 
Standard: HM

STEEL GREY 
Standard: HM

STEEL AGED 
Standard: HM

STEEL DARK 
Standard: HM

TRAVERTINE DARK 
Standard: M

TRAVERTINE BEIGE 
Standard: M

TRAVERTINE LIGHT 
Standard: M

TRAVERTINE NATURAL 
Standard: M

MARBLE WHITE 
Standard: M

MARBLE GREY 
Standard: M

MARBLE BEIGE 
Standard: M

MARBLE DARK 
Standard: M

GRANITE DARK  
Standard: HM

GRANITE BEIGE 
Standard: HM

GRANITE MIX 
Standard: HM

GRANITE LIGHT 
Standard: HM

CONCRETE LIGHT 
Standard: M

CONCRETE GREY 
Standard: M

CONCRETE BROWN 
Standard: M

CONCRETE GREEN 
Standard: M

CURLED LIGHT  
Standard: M

CURLED GREY 
Standard: M

CURLED DARK 
Standard: M

CURLED BROWN 
Standard: M

LAYERS GREEN 
Standard: M

LAYERS BLUE 
Standard: M

LAYERS RUSTY 
Standard: M

LAYERS PURPLE 
Standard: M

SPARKLE DARK 
Standard: HM

SPARKLE BLUE 
Standard: HM

SPARKLE GREY 
Standard: HM

SPARKLE BEIGE 
Standard: HM

ZEBRANO GREY 
Standard: HM

ZEBRANO BROWN 
Standard: HM

ZEBRANO NATURAL 
Standard: HM

Steni Vision Standard - complete collection

* Avsnittet är inte skala 1:1. Mönsterstorlek beror på användningsområde. Färgerna vil 
avvika från verkliga färger. Fråga efter färgprov.
Hela Steni Vision Standard-serien finns som prov i 10x15 cm. 
Utvald kollektion med utvalda dekorer finns som prover i 17x24 cm
.



Steni levererar marknadens mest kostnadseffektiva fasadlösningar för 
unika och bestående arkitektoniska uttryck. Tack vare vårt stora sortiment 
fasadskivor kan du utforma fasaden helt enligt dina egna önskemål. Med 
STENI får du fasader med lång hållbarhet, god livscykelekonomi och bra 
logistiklösningar – som samtidigt är miljömässigt hållbara.

Sedan starten 1965 har Steni levererat mer än 50 miljoner kvadratmeter 
fasadskivor världen över. Vi
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