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STENI AS har tillverkat fasadskivor sedan 1965 och 
produktutvecklingen sker i världens mest krävande klimat. 
Varje dag testas våra fasadskivor mot väder och vind, sol 
och regn och stora temperatursvängningar. Vår avancerade 
produktionsprocess bygger på flera decenniers erfarenheter 
och återkopplingen från våra kunder. Därför kan vi i dag 
erbjuda fasadskivor med flera unika fördelar och hela  
40 års garanti. 

För vissa kan det kanske tyckas märkligt att en fasadskiva 
kan vara robust och samtidigt lätt. Men för oss är det en 
naturlig del av produktutvecklingen. STENI-skivorna är både 
miljövänliga och tål föroreningar. Robusta och lätta. Frostsäkra 
och brandklassade. Färgbeständiga och fuktresistenta. Vi 
kallar det STENI-kvalitet.

PRODUKTFÖRDELAR
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FROSTSÄKER

Skivan tål extrema 

utomhustemperaturer och  

kan bearbetas och böjas vid 

temperaturer ända ner till -30°C.

KEMIKALIEBESTÄNDIG

Fasadskivan tål alla kemiska 

föreningar som normalt förekommer  

i luft och nederbörd.

YTAFUKTBESTÄNDIG

STENI Colour och STENI Vision har en 

elektronhärdad yta som ger utmärkt 

färgbeständighet över tid. STENI Nature 

har en yta av natursten och färgen kan 

därför ändras något med tiden.

Fasadskivan kan stå nedsänkt i vatten 

under lång tid utan att skadas.

LÄTT ATT RENGÖRA

Klotter kan tas bort utan problem. 

Skivor i högglans kan användas som 

”Whiteboard”.

ROBUST OCH SLAGFAST

Fasadskivan tål normala 

påfrestningar från lekar och 

bollspel.

Skivan har ett lågt CO2-avtryck, 
med en tillverkningsprocess som är 

mycket miljövänlig.

Vi garanterar en underhållsfri fasad i 
40 år - mycket motståndskraftig mot 

sol, regn, värme och kyla. Terra by 
STENI har en funktionsgaranti på 25 

år. 

Ett hav av färger och glansgrader, 
sten i olika färger och storlekar,  

ytor med fotomotiv. Allt detta ger 
fasaden ett unikt, personligt och 

spännande uttryck.

Vi hjälper dig att hitta bra lösningar 
och tillhandahåller omfattande 

teknisk support.
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Standardformat (mm) Anpassade format (mm)

Minsta beställning: 10 m2/breddkombination Minsta beställning: 20 m2/breddkombination

Standard 
produktionsbredd

Standard 
produktionslängd

Förbehåll: 
Antal format 
med samma 

längd måste vara 
delbart med:

Anpassat 
produktionsbredd

Anpassat 
produktionslängd

Förbehåll: 
Antal format med samma längd måste vara 

delbart med:

295 1195 - 3495 4 292 - 294 1195 - 3495 4 - full bredd på skivan delat i 4 format

395 850 - 3495 3 292 - 605 1195 - 3495 3 - full bredd på skivan delat i 3 format

(595 + 295 + 295) 1195 - 3495 1 292 - 901 1195 - 3495 2 - full bredd på skivan delat i 2 format

595 850 - 3495 2 596 - 1194 850 - 3495 1 - full bredd på skivan delat i 1 format

(795 + 395) 850 - 3495 1

(895 + 295) 1195 - 3495 1

1195 850 - 3495 1

STENI COLOUR LAGERFÖRDA FORMAT: 1195 X 2995 MM

Fullständig produktionsbredd, 1195 mm, debiteras alltid

STENI Colour fasadskiva Enhet Glans

STENI Colour standardkulör m2 M, HM

STENI Colour specialkulör m2 M, HM

STENI Colour standardkulör m2 HG

STENI Colour specialkulör m2 HG

STENI COLOUR

12 kg ± 5%

6 mm ± 0,6 mm

B - s1, d0 (EN 13501-1)

Vikt/m2

Tjocklek

Brandklass

En robust fasadskiva med en slät yta av 
elektronhärdad akryl som ger ett stilrent  
och exklusivt uttryck.

Borrning
Lagerförda format levereras utan förborrning. STENI standard borrkoder 
hittar du på vår hemsida.

Kantlack
Mörk kantlackering finns som tillval. 

Minsta beställning
För produktionsorder på mindre än 50 m² per färg tillkommer en extra 
produktionskostnad. Vid beställning av specialkulörer i mindre kvantiteter 
än 100 m² tillkommer en extra lackeringskostnad. Om färganpassning 
mot tidigare producerade beställningar önskas tillkommer en 
kalibreringskostnad.  

Allmänt
Färg och utseende kan variera mellan olika produktionsbatcher. 
Vi rekommenderar beställning av skivor som räcker till en hel fasad.  
Skivans baksida är obehandlad och produktionsmärkt. 

Tillbehör: Se sidan 14.
Se våra försäljnings- och leveransvillkor på sidan 18.
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Vi kan leverera i de flesta färger från färgsystemen NCS 

eller RAL etc. Hör av dig till oss om du har särskilda 

önskemål.

ÄR DU UTE EFTER EN 
SPECIELL KULÖR?

Färgen på bilderna kan avvika från de exakta färgerna. Be om varuprov. * Kan inte levereras i matt (M).

STANDARDFÄRGER

HG: HögglansHM: HalvmattM: Matt

GLANSGRAD 3D-modellering

Fasadskivorna kan levereras som förtillverkade L- eller 

U-element med olika vinklar och storlekar. Skivorna kan 

även monteras i bågform på byggplatsen.

Hörn-, L- och U-element ger estetiskt tilltalande och säkra 

lösningar. Läs mer på sidan 12.

HÖRNELEMENT

SN 9100*
S 1580-Y90R

SN 9104* 
3631-R22B

SN 9200*
S 1070-Y10R

SN 9306*
8503-G22Y

SN 9101*
S 2070-Y60R

SN 9201*
S 0560-G80Y

SN 9102* 
0876-Y44R

SN 9202*
S 4550-Y30R

SN 9103
S 7020-R

SN 9109*
0946-Y94R

SN 9105   
S 1020-R20B

SN 9106   
S 3010-R50B

SN 3413
S 1020-Y10R

SN 9206*
S 5010-Y10R

SN 2008
S 4550-Y80R

SN 9107   
S 5030-R60B

SN 9207
S 5010-Y30R

SN 9108
S 5010-R70B

SN 9204   
8404-G85Y

SN 9203*
6621-Y55R

SN 4357    
S 3030-Y50R

SN 4012    
S 2010-Y30R

SN 4350
S 3010-Y30R

SN 4072    
S 2010-Y10R

SN 4353 
S 3010-Y50R

SN 8011
S 1005-Y20R

SN 8013
S 1002-G50Y
Lagervara: M

SN 8010
S 0502-Y
Lagervara: M-HM

SN 9205
S 1502-Y

SN 4500   
S 2020-Y40R

SN 9300*
S 1070-G30Y

SN 9305
S 0540-B30G

SN 9400*
S 4050-R90B

SN 6520
S 3020-B10G

SN 9301
S 4050-G30Y

SN 5550
S 2040-B10G

SN 9302
S 0565-G50Y

SN 9307
S 5010-G30Y

SN 9402
S 2010-R90B

SN 7013
S 2010-R70B

SN 9303
S 6530-B30G

SN 9308
S 2010-G30Y

SN 9304*
S 5040-B30G

SN 9309
S 5010-B30G

SN 7020
S 5010-R90B

SN 7534 
S 5040-R80B

SN 8001    
S 0500-N

SN 8005 
S 5000-N
Lagervara: HM

SN 8002  
S 1000-N
Lagervara: M-HM

SN 8006
S 6000-N

Exempel: SN 8006 (intern beteckning)
Exempel: S 6000-N (NCS-kod)

SN 8003  
S 2000-N
Lagervara: M

SN 8007
S 7000-N

SN 8020  
S 3000-N
Lagervara: M

SN 8008
S 8000-N
Lagervara: M

SN 8004 
S 4000-N

SN 8900
S 9000-N

SN 9310
S 2010-B30G

SN 5010 
S 4010-G10Y

SN 6510  
S 2005-B20G

SN 9401
S 8010-R90B
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En robust fasadskiva med en yta av  
krossad natursten.

STENI NATURE

ca 10-20 kg

5,5-14 mm

B - s1, d0 (EN 13501-1)

Vikt/m²

Tjocklek

Brandklass

Borrning
Lagerförda format levereras utan förborrning. STENI standard borrkoder 
hittar du på vår webbplats.

Minsta beställning
För produktionsorder på mindre än 50 m² per stensort tillkommer en 
extra kostnad. Specialsten och speciella stenstorlekar kan beställas mot 
pristillägg. För beställning under 100 m² tillkommer en extra kostnad.

Allmänt
Färg och utseende kan variera mellan olika produktionsbatcher. 
Vi rekommenderar beställning av skivor som räcker till en hel fasad. 
Skivans baksida är obehandlad och produktionsmärkt. 

Tillbehör: Se sidan 14.
Se våra försäljnings- och leveransvillkor på sidan 18.

STENI Nature fasadskiva Enhet Stenstorlek

STENI Nature m2 FM

STENI Nature m2 F

STENI Nature m2 M

STENI Nature m2 C

Standardformat (mm) Anpassade format (mm)

Minsta beställning: 30 m2/breddkombination* Minsta beställning: 30 m2/breddkombination

Standard 
produktionsbredd

Standard 
produktionslängd

Förbehåll: 
Antal format 
med samma 

längd måste vara 
delbart med:

Anpassat 
produktionsbredd

Anpassat 
produktionslängd

Förbehåll: 
Antal format med samma längd måste vara 

delbart med:

295 1195 - 3495 4 292 - 294 1195 - 3495 4 - full bredd på skivan delat i 4 format

395 850 - 3495 3 292 - 605 1195 - 3495 3 - full bredd på skivan delat i 3 format

595 850 - 3495 2 292 - 901 1195 - 3495 2 - full bredd på skivan delat i 2 format

1195* 850 - 3495 1 596 - 1194 850 - 3495 1 - full bredd på skivan delat i 1 format

STENI NATURE LAGERFÖRDA FORMAT: 1195 X 2995 MM

Full produktionsbredd, 1195 mm, debiteras alltid

* Gäller inte detta format
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Fasadskivorna kan levereras som förtillverkade L- eller 

U-element med olika vinklar och storlekar. Skivorna kan 

även monteras i bågform på byggplatsen.

Hörn-, L- och U-element ger estetiskt tilltalande och säkra 

lösningar. Läs mer på sidan 13.

HÖRNELEMENT

STANDARDFÄRGER

WHISPER WHITE/SN 100
(VIT)
Skruvfärg - 8013, M
Lagervara: F, M

Standard: F, M, C

NORDIC LIGHT/SN 106
(BOTTICINNO)
Skruvfärg - 4012, M
Lagervara: M

Standard: F, M
Beställningsvara: C

NORDIC SAND/SN 111
(SANDGRÅ)
Skruvfärg - S4502-Y,M

Standard: M
Beställningsvara: F

URBAN GREY/SN 117
(PÄRLGRÅ)
Skruvfärg - 8004, M
Lagervara: F, M

Standard: F, M, C

HYDRO/SN 130
(VERDE ALPI)
Skruvfärg - S4502-Y,M

Standard: M
Beställningsvara: F, C

SIENNA/SN 140
(GIALLO SIENNA)
Skruvfärg - 4012, M
Lagervara: F, M

Standard: F, M, C

FM: Fin Mikro F: Fin C: GrovM: Medium

STENSTORLEKAR

DUSTY RED MIX/SN 190
(FINNISH RED)
Skruvfärg - S5040-Y70R

Standard: FM, M
Beställningsvara: F

CARBON/SN 305
(CARBON)
Skruvfärg - 8008, M

Standard: FM, M
Beställningsvara: C

GRANITE/SN 315
(GRANIT)
Skruvfärg - S4502-Y,M

Standard: F

WHITE LINEN/SN 320
(ANTICO)
Skruvfärg - 8013, M

Standard: M

SECRET BLEND/SN 20
Skruvfärg - SN8010,  

Standard: F
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STENI VISION

En robust fasadskiva med en slät yta av 
digitaltryck, täckt med transparent elektronhärdad 
akryl, för unika och kreativa uttryck.

12 kg ± 5 %

6 mm ± 0,6 mm

B - s1, d0 (EN 13501-1)

Vikt/m²

Tjocklek

Brandklass

Manuell anpassning av format 
Mot pristillägg.

Borrning
Förborrning kan utföras som tillval på standardskivor och anpassade skivor. 
STENI standard borrkoder hittar du på vår hemsida. 

Kantlackering
Mörk kantlackering kan fås som tillval.

Allmänt
Färg och utseende kan variera mellan olika produktionsbatcher. 
Vi rekommenderar beställning av skivor som räcker till en hel fasad. 
Skivans baksida är obehandlad och produktionsmärkt. 

Guidelines
För beställning av STENI Vision custom, kontakta visionsupport@STENI.no

Tillbehör: Se sidan 14.
Se våra försäljnings- och leveransvillkor på sidan 18.

Ett motiv kan delas upp så att det täcker delar av,  

eller hela fasaden!

HEL VÄGG = ETT MOTIV

Vi kan erbjuda fasadskivor i tre olika glansgrader: 

matt, halvmatt och högglans. 

GLANSGRADER

Standardformat (mm) Anpassade format (mm)

Standard 
produktionsbredd

Standard 
produktionslängd

Förbehåll: 
Antal format 
med samma 
längd måste 
vara delbart 

med:

Anpassad 
produktionsbredd

Anpassad 
produktionslängd

Förbehåll: 
Antal format med samma längd måste 

vara delbart med:

1195 850 - 3200 1 910 - 1194 850 - 3200 1 - full bredd på skivan delat i 1 format

STENI VISION ÄR INTE EN LAGERVARA

Format som inte är specificerade ovan kan beställas mot pristillägg. Observera att leveranstiden kan bli längre. 

Full produktionsbredd, 1195 mm, debiteras alltid

STENI Vision fasadskiva Enhet Glans/M-HM-HG

STENI Vision standard m2 SV 10000 - SV 40000 - SV 50000

STENI Vision custom m2 SV 90000
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Vi kan printa samtliga motiv under förutsättning  

att kvaliteten uppfyller våra krav.

UTE EFTER ETT SPECIELLT 
MÖNSTER?

STANDARDTRYCK

SV 10001
Trästruktur*
Skruvfärg – SN 8020

SV 40001
3D-mönster */**
Skruvfärg – SN 8002

SV 10002
Trästruktur*
Skruvfärg – S 4040-Y40R

SV 40007
3D-mönster */**
Skruvfärg – SN 8010

SV 10003
Trästruktur*
Skruvfärg – RAL 1011

SV 40004
Linjer i olika färger */**
Skruvfärg – SN 8010

SV 10004
Trästruktur*
Skruvfärg – S 3020-Y30R

SV 40005
Barnteckningar */**
Skruvfärg – SN 8010

SV 20001
Betong*
Skruvfärg – SN 8004

SV 40006
Matematik */**
Skruvfärg – SN 8010

SV 20002
Betong*
Skruvfärg – SN 8003

SV 50005
Skogsmark */**
Skruvfärg – SN 5010

SV 50006
Trianglar */**
Skruvfärg - SN 9107

* Motivet visas inte i naturlig storlek. Mönsterstorleken beror på användningen.
** Mönstret kan upprepas.
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Tillbehör: Se sidan 14.
Se våra försäljnings- och leveransvillkor på sidan 18.

FORMAT (BREDD X LÄNGD)

Levereras utan förborrade hål. 

LAGERFÖRDA FORMAT ENHET

595 X 2395 mm
1195 X 2395 mm

m2

m2

TERRA BY STENI

En robust sockelskiva med en yta av  
krossad natursten.

ca 9,5 kg

ca 5 mm

Vikt/m²

Tjocklek

ANTAL PER FÖRPACKNING

200 st.
200 st.
200 st.

SKRUV FÖR TERRA BY STENI - TRÄREGEL (SYRAFAST A4, FYRKANT R1)

** Lagerförd skruv för lagerförda skivor, se färg Terra by STENI.

PRODUKT LAGER DIMENSIONER

Grå, lackerad
Vit, lackerad
Svart, lackerad

**
**
**

4,0 x 28 mm
4,0 x 28 mm
4,0 x 28 mm

STANDARDFÄRGER

SN 100 - VIT
Skruvfärg - SN 8013 M

SN 201 – GRÅ
Skruvfärg - SN 8004 M

SN 305 – SVART
Skruvfärg - SN 8008 M

Terra by STENI har 25 års 

funktionsgaranti. 

STENI AS har utvecklat och tillverkat 

unika fasadskivor sedan 1965.

25 ÅR
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EFTERFÖRE
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α (°) A (mm) B (mm) Längd (mm) A+B max 
(mm)

70 - 89 60 - 595 60 - 595 100 - 1500 1600
1501 - 2000 1250
2001 - 2400 1000
2401 - 3000 800
3001 - 3495 700

90 - 150 60 - 1195 60 - 1195

100 - 1500 1600
1501 - 2000 1250
2001 - 2400 1000
2401 - 3000 800

3001 - 3495 700

Tillbehör: Se sidan 14.
Se våra försäljnings- och leveransvillkor på sidan 18.

STENI COLOUR  
DESIGNELEMENT

Alla element levereras utan förborrade hål. Produktionstolerans för vinklar ± 2°.  

För beställning av mindre än 5 element tillkommer en startkostnad per order. Order över 50 st levereras på beställning.  

Totalpris för element = (Produktionskostnad per löpmeter + skivans pris per m²). Minsta beställning är 1 löpmeter per element. 

OBS! Alla mått = invändiga mått.

STANDARD L-ELEMENT 90º

A B MAXLÄNGD

295 mm
295 mm
395 mm
395 mm

295 mm
295 mm
395 mm
395 mm

1195 mm
2395 och 2995 mm

1195 mm
2395 och 2995 mm

L-ELEMENT

U-ELEMENT

α1 (°) α2 (°) A (mm) D (mm) C (mm) Längd (mm) A+C+D 
max (mm)

90-150 90-150 60 - 595 100-1195

100 - 1500 1600
1501 - 2000 1250

60-595 2001 - 2400 1000
2401 - 3000 800
3001 - 3495 700

α1α2
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Tillbehör: Se sidan 14.
Se våra försäljnings- och leveransvillkor på sidan 18.

MAXLÄNGD
MEDIUM 

MAXLÄNGD 
GROV

2995 mm
2500 mm
2500 mm
1500 mm
1500 mm

2995 mm
2500 mm
2000 mm

Beställningsvara
Beställningsvara

ANPASSAT L-ELEMENT 90º

A B MAXLÄNGD 
FIN

60 - 145 mm
60 - 295 mm
60 - 395 mm
60 - 150 mm
60 - 395 mm

60 - 145 mm
60 - 295 mm
60 - 395 mm

395 - 950 mm
396 - 1000 mm

3495 mm
3200 mm
2995 mm
1500 mm
1500 mm

Grov (C) beställningsvara. 

MAXLÄNGD
FIN 

MAXLÄNGD
MEDIUM

2995 mm
2395 mm
1800 mm
1500 mm
1500 mm

2995 mm
2395 mm
1800 mm
1500 mm
1500 mm

ANPASSAT U-ELEMENT 90º+90º

A D C

60 - 145 mm
60 - 200 mm
60 - 395 mm
60 - 595 mm
60 - 595 mm

120 - 595 mm
120 - 595 mm
120 - 395 mm
120 - 295 mm

395 mm

60 - 145 mm
60 - 395 mm
60 - 395 mm
60 - 295 mm

395 mm

STENI NATURE  
DESIGNELEMENT

Alla element levereras utan förborrade hål. Produktionstolerans för vinklar ± 2°.  

För beställning av mindre än 5 element tillkommer en startkostnad per order. Vid beställning av element med förändrad form tillkommer en extra kostnad. 

Order över 50 st levereras på beställning. Totalpris för element = (Produktionskostnad per löpmeter + skivans pris per m²). Minsta beställning är 1 löpmeter 

per element. OBS! Alla mått = invändiga mått.
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TILLBEHÖR

ANTAL PER FÖRPACKNING

500 st
500 st
500 st
500 st
500 st
500 st

STENI STANDARD TRÄSKRUV (SYRAFAST A4, FYRKANT R1)

PRODUKT LAGER DIMENSIONER

Blank obehandlad
Pulverlackerad HM glans
Pulverlackerad M glans
Blank obehandlad
Pulverlackerad HM glans
Pulverlackerad M glans

X
**
**

**
**

4,0 x 28 mm
4,0 x 28 mm
4,0 x 28 mm
4,0 x 33 mm
4,0 x 33 mm
4,0 x 33 mm

** Lagerförd skruv för lagerförda skivor, se översikten av färg/glans STENI Colour/STENI Nature.

ANTAL PER FÖRPACKNING

500 st
500 st
500 st

STENI SJÄLVBORRANDE SKRUV FÖR STÅL OCH ALUMINIUM (SYRAFAST A4, TORX 20)

PRODUKT DIMENSIONER

Blank obehandlad
Pulverlackerad HM glans
Pulverlackerad M glans

4,2 x 25 mm
4,2 x 25 mm
4,2 x 25 mm

FÄRG (NCS-KOD)

Svart   (S 9000-N)
Grå   (S 6000-N)
Vit   (S 1005-Y20R)
Svart   (S 9000-N)
Grå   (S 6000-N)
Vit   (S 1005-Y20R)

STENI FOGBAND

PRODUKT DIMENSIONER

EPDM, gummipolymer
EPDM, gummipolymer
EPDM, gummipolymer
EPDM, gummipolymer
EPDM, gummipolymer
EPDM, gummipolymer

95 mm x 25 m/rulle
95 mm x 25 m/rulle
95 mm x 25 m/rulle

120 mm x 25 m/rulle
120 mm x 25 m/rulle
120 mm x 25 m/rulle



15

FÖRPACKNING

PRODUKT BREDD X LÄNGD

Pall typ 1
Pall typ 2
Pall typ 3
Pall typ 4
Pall typ 5

2-vägs: 1205 x 1230 - 1450 mm
2-vägs: 1205 x 2050 - 3050 mm
2-vägs: 1205 x 3350 - 3550 mm
4-vägs: 1220 x 2100 - 2810 mm
4-vägs: 1220 x 3100 - 3500 mm

ANTAL PER  
FÖRPACKNING

1 st.

2 st.

1 st.
1 st.
1 st.
1 st. 

STENI BORRSTÅL, SÅGBLAD OCH KAPSKIVA

PRODUKT HÅLSTORLEKDIMENSIONER

STENI borrstål Multicut 

STENI Sticksågblad

STENI Kapskiva 
(30 mm bricka)
(30 mm bricka) 
(30 mm bricka)

-

-

Ø 30,0 mm
(Ø 25,4 mm)
(Ø 22,2 mm)
(Ø 20,0 mm)

5,5 mm

100 mm

150 mm
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PRODUKT ANVÄNDNINGSOMRÅDE FÄRG LÄNGD

Horisontell profil:
HFP 7-30

STENI fasadskivor
(enkel skivtjocklek)

Natureloxerad 15µ
Vit (S 0502-Y)
Svart (RAL 9005)

3,0 m
3,0 m
3,0 m

Horisontell profil:
HP 7-30

STENI Colour/Vision/ Nature F/FM
(enkel skivtjocklek)

Natureloxerad 15µ
Vit (S 0502-Y)
Svart (RAL 9005)

3,0 m
3,0 m
3,0 m

Vertikal profil:
FP 6-30

STENI fasadskivor
(enkel skivtjocklek)

Natureloxerad 15µ
Vit (S 0502-Y)
Svart (RAL 9005)

3,0 m
3,0 m
3,0 m

Vertikal profil  
utvändigt hörn:
CP 15-13

STENI fasadskivor
(enkel skivtjocklek)

Natureloxerad 15µ
Vit (S 0502-Y)
Svart (RAL 9005)

3,0 m
3,0 m
3,0 m

Vertikal profil  
utvändigt hörn:
CP 15-18-33

STENI fasadskivor
(enkel skivtjocklek)

Natureloxerad 15µ
Vit (S 0502-Y)
Svart (RAL 9005)

3,0 m
3,0 m
3,0 m

Vertikal profil  
utvändigt hörn:
CP 15-25-40

STENI fasadskivor
(dubbel skivtjocklek)

Natureloxerad 15µ
Vit (S 0502-Y)
Svart (RAL 9005)

3,0 m
3,0 m
3,0 m

STENI PROFIL 
(för STENI fasadskiva)

STENI Aluminiumprofiler (för utvändig användning)
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1 – ALLMÄNT

1.1 Vid tolkning av dessa villkor betyder "Bolaget" STENI AS. "Kunden" 
betyder den som mottager anbud, orderbekräftelse eller varor från Bolaget, 
eller på annat sätt är i kontakt med Bolaget i samband med möjligt eller 
genomfört köp/varuleverans från Bolaget. 
1.2 I tillägg till de allmäna sälj- och leveransbestämmelserna gäller ABM 07 
«Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet»  
vid försäljning i Sverige. I motstridande, motsägelsefulla eller andra 
avvikelser gäller ABM 07 framför bolagets Allmäna Sälj och Leveransvillkor. 
När det gäller punkter i ABM 07 som inleds med "om inget annat avtalats" 
eller liknande (se ABM 07, punkt 1), kommer bolagets Sälj & Leveransvillkor 
gälla före ABM 07, såvida det inte föreligger ett konkret avtal mellan 
parterna med referens till de angivna punkterna. 

2 – ORDER OCH SPECIFIKATION

2.1 Alla beställningar gäller först när de skriftligen bekräftats av Bolaget 
och skriftligen accepterats av kunden. Specifikationer i kataloger, 
broschyrer, prislistor etc. samt muntliga upplysningar om varans mått, 
vikt och speciella egenskaper i övrigt är endast bindande för Bolaget i det 
fall specifikationerna uttryckligen är angivna i orderbekräftelsen. Eventuell 
hjälp i form av teknisk rådgivning och beräkningar av materialåtgång är 
endast en servicefunktion och kan inte ligga till grund för krav mot Bolaget. 
Varuprover är exempel på materialets genomsnittliga egenskaper. Bolaget 
reserverar sig för eventuella färgskillnader mellan prov och slutligen 
levererade varor och mindre färgskillnader mellan olika produktionsserier. 
2.2 Överenskommelser om ändringar av det slutgiltiga avtalet ska anses 
vara bindande först när de skriftligen bekräftats av Bolaget och skriftligen 
accepterats av kunden. Överenskommelser om annullering av det slutgiltiga 
avtalet är inte bindande förrän de skriftligen bekräftats av Bolaget. 
Bolaget förbehåller sig rätten att förlänga leveranstiden i samband med 
förändringar av ordervolym, dimensioner, bearbetningsgrad eller liknande. 
2.3 Kostnader som tillkommer och/eller förlorad förtjänst i samband 
med annullering, eller merkostnader i samband med ändrad beställning 
debiteras Kunden. 

3 – PRISER

3.1 Priserna är, om inte annat uttryckligen anges, exkl. moms, levererat 
EXW N-3277 Steinsholt, INCOTERMS 2010, exklusive pall/emballage. 
3.2 Priserna omfattar inte skatt, tull eller avgifter av något slag, såvida 
detta inte uttryckligen är angivet i orderbekräftelsen. 
3.3 Priserna är baserade på de interna och externa förhållanden som gäller 
vid tidpunkten för orderbekräftelsen. Bolaget förbehåller sig rätten att 
justera varans pris i enlighet med eventuella kostnadsförändringar som 
uppkommer från det att offert ges till dess att en skriftlig orderbekräftelse 
föreligger. 

4 – LEVERANS

4.1 Leveranstiden framgår av orderbekräftelsen. Leveransdatum meddelas 
kunden efter att orderbekräftelsen har accepterats. Vid försenad leverans 
gäller bestämmelsen i NS 8409 punkt 10.1. Kunden har inte rätt att kräva 
vite på grund av försening. 

4.2 Den angivna leveranstiden förutsätter att det vid tidpunkten för 
orderbekräftelsen råder full enighet mellan Bolaget om Kunden om alla 
detaljer i uppdraget. 
4.3 Bolaget kan inte hållas ansvarigt för förseningar på grund av hinder 
utanför Bolagets kontroll och som Bolaget inte rimligen kan förväntas 
ha tagit hänsyn till under avtalstiden eller övervinna följderna av (force 
majeure). Till force majeure räknas oförutsedda händelser, såsom 
krig, sabotage, strejker, lockout, förändringar i lagar och förordningar, 
råvarubrist, översvämning, storm, brand och andra naturkatastrofer. Till 
force majeure räknas även transportproblem som ligger utanför Bolagets 
kontroll. 
4.4 Leverans har skett när varorna avlämnats på avtalad leveransadress, 
ref. NS 8409 punkt 4.3. Skulle kunden inte ta emot den beställda varan äger 
bolaget rätt att annullera avtalet eller fordra omgående betalning trots att 
varan inte mottagits. I sådana fall kan varan lagras på 
kundens egen risk och kostnad. Samma rättigheter gäller om kunden inte 
avropar eller specificerar på sätt som anges i orderbekräftelse 
eller annat avtal.

5 – RETUR

5.1 Varor mottas inte i retur, såvida inte detta särskilt avtalats. 
Specialbeställda varor tas inte i retur (till exempel skräddarsydda 
format och förborrade skivor eller element). 
5.2 Retur av engångspallar krediteras inte, såvida detta inte särskilt 
avtalats. 

6 – BETALNINGSVILLKOR

6.1 Betalningsvillkoren är 28 kalenderdagar efter att kunden har 
mottagit fakturan, ref. NS 8409 punkt 8.4. 
6.2 Belopp som är förfallna till betalning får inte innehållas. Förfallna 
belopp får heller inte kvittas, såvida inte detta uttryckligen skriftligen 
avtalats. 
6.3 Kunden ska på begäran tillhandahålla tillfredsställande 
garantier före leverans av varorna. Om kunden inte skulle uppfylla 
de överenskomna betalningsvillkoren, blir insolvent, eller om 
kreditvärdigheten ej ser ut att bestå har bolaget rätt att förklara alla 
utestående fordringar förfallna och kräva omgående betalning. Detta 
gäller oavsett vilka betalningsvillkor som tidigare överenskommits. 
Bolaget har vidare rätt att ändra villkoren för alla tidigare bekräftade 
uppdrag som ännu inte har levererats. Bolaget har krav på full 
ersättning för förluster/kostnader på grund av att varorna inte kan 
omsättas till annan, eventuellt till reducerat pris. 
6.4 Den av bolaget sålda varan förblir bolagets egendom tills den är fullt 
betald (ref. Pantlagen paragraf 3-14, 3-22). 

7 – TOLERANSER

7.1 Bolagets standardtoleranser för mått och dimensioner ska gälla om 
ej annat avtalats 

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH LEVERANSVILLKOR
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8 - RITNINGAR, M.M.

8.1 Alla egenproducerade ritningar, kostnadskalkyler etc. är bolagets 
egendom och får inte användas i strid med bolagets intressen. 

9 - PATENT- OCH MÖNSTERSKYDD

9.1 Alla immateriella rättigheter avseende de produkter som omfattas 
av detta avtal tillhör bolaget. Kunden ansvarar för att användningen av 
produkterna inte strider mot rättigheter eller immateriella rättigheter 
som tillhör tredje part. Bolaget skall hållas skadeslöst om tvist eller 
utgifter uppstår i samband med ovan nämnda skydd. Ovannämnda 
gäller oavsett om tvisten uppstått till följd av materialets beskaffenhet, 
vidarebearbetning eller användning. 

10 - MOTTAGNINGSKONTROLL OCH REKLAMATIONER

10.1 Kunden är skyldig att efter mottagandet kontrollera den levererade 
varan. Eventuella reklamationer ska göras enligt bestämmelserna i NS 
8409 punkt 12. 
10.2 Om varan förändrats, bearbetats eller använts för andra ändamål 
än vad som framgår av produktbeskrivningen är bolaget befriat från 
ersättningsansvar. Detsamma gäller om varan inte behandlats med 
tillbörlig aktsamhet under transport. 
10.3 Vid en berättigad reklamation har bolaget rätt att välja mellan 
att avhjälpa felet eller att ersätta varan med en felfri vara. Bolagets 
ersättningsansvar är i samtliga fall begränsat till varans fakturavärde. 
Bolaget har således inget ansvar för direkta eller indirekta kostnader 
eller förlorad förtjänst hos kunden eller tredje part. 
10.4 Kunden ska bidra till att leverans av ersättningsvara kan 
genomföras så snabbt som möjligt och senast inom 6 månader efter 
godkänd reklamation. 
I annat fall kan Bolaget inte ställas till ansvar. 

11 – PRODUKTANSVAR

11.1 Bolagets ansvar är begränsat till skador som bevisligen orsakats 
av den levererade produkten. 
11.2 Bolaget har inget ansvar för skador som uppkommit på grund av 
felaktig eller olämplig användning av produkten. 
Det samma gäller om produkten används på underlag eller utsätts 
för påfrestningar som den inte är avsedd för. Bolaget har heller inget 
ansvar för skador som uppkommit på grund av bristande eller icke 
ändamålsenlig förvaring. 
11.3 Bolagets ersättningsansvar för materiella skador är begränsat 
till 1 MNOK för varje skadeärende, såvida inte annat avtalats. Bolagets 
ansvar omfattar under inga omständigheter rörelseförluster, förlorad 
förtjänst eller liknande indirekta förluster. 
11.4 Om tredje part framställer krav mot en av parterna om 
ersättningsansvar avseende produktansvar ska avtalsparterna meddela 
varandra om detta. 
11.5 I övrigt gäller bestämmelserna i NS 8409 punkt 11. 

12 – GARANTIER

12.1 Se bolagets garantivillkor.

13 - RÄTTSORDNING OCH FORUM

Detta avtal ska följa norsk rätt. Eventuell tvist med anledning av detta 
avtal ska avgöras av domstol inom norskt jurisdiktionsområde enligt 
norsk lag. 

OBS: Den senaste versionen av företagets försäljnings- och 
leveransvillkor, montageanvisningar och annan produktdokumentation 
hittar du på vår hemsida! 

Berganmoen 2017-02-01

STENI AS
Janne Stenehjem
CEO

TILLÄGGSINFORMATION
1. Orderbekräftelse: Produkten levereras enligt specifikationen 

på orderbekräftelsen från STENI AS. Det är kundens ansvar att 
kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen. 
Orderbekräftelsen skickas endast till kunden, såvida inte annat 
överenskommits. Det är kundens ansvar att vidarebefordra 
orderbekräftelsen till eventuell egen kund.

2. Ändring av beställning: Ändringar av specifikationer medför ändringar 
av pris och leveranstid. Vänligen kontakta vår orderavdelning snarast 
möjligt för information om beställningen kan ändras.

3. Kompletterande beställning: Vid komplettering av produkter: Hänvisa 
till det ursprungliga ordernumret om samma färg som i en tidigare 
beställning önskas. 

4. Transportförsäkring: Om STENI AS ombesörjer frakten tillkommer en 
transportförsäkringsavgift motsvarande 0,2 % av fakturabeloppet.

5. Skivorna stämplas på baksidan såvida inte annat har avtalats.
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STENI SVERIGE AB
Första Långgatan 22,  
413 28 Göteborg
T +46 (0) 31 706 08 50,  
E info@steni.se

STENI fasadlösningar ger ett unikt och bestående arkitektoniskt uttryck  
– med hög kvalitet. Vi erbjuder ett stort sortiment fasadskivor, med allt från 
färgade och släta ytor med olika glanstal, till vackra strukturer med krossad 
natursten i olika färgnyanser och stenstorlekar. Vi erbjuder även fasadskivor 
med tryckta motiv och mönster, även med dina egna fotomotiv. STENI ger dig 
möjlighet att utforma fasaden precis som du vill ha den! 

Sedan starten 1965 har STENI levererat mer än 48 miljoner kvadratmeter 
fasadskivor världen över.
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