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Fasadsten i vit betong kryddad med marmor.





 

 

Marmoroc® är ett typgodkänt, väl beprövat fasadsystem 

som funnits på marknaden i mer än 40 år. 

Fasadstenen är sammansatt av vit cement och krossad vit 

marmor. Marmoroc är lättmonterat, underhållsfritt, miljö-

vänligt och uppmuntrar till kreativitet i form och färg.

•  fasadsten för stora hus, för små hus, för självbyggare  
och proffs

•  storm- och klimatsäker fasadteknik för upp till  
100 meter höga fasader

•  en väl ventilerad luftspalt, klarar rörelser, is, kyla,  
fukt och storm

•  ett komplett fasadsystem, även för tilläggsisolering

•  vi projekterar, levererar och monterar

Fasadtekniken utvecklades på AB Bostadsforskning i mitten 

på 1960-talet under ledning av arkitekterna Erik Dahlberg och 

Lennart Bergvall. Uppdraget var att skapa en klimatsäker och 

underhållsfri fasad som inte påverkades av det hårda nordiska 

klimatet med starka vindar, regn, snö, sträng kyla och starkt 

solljus.

Monteringen skulle vara enkel för såväl självbyggare som för 

fackmän oberoende av årstid och väderlek. Bästa tänkbara 

byggnadstekniska funktioner och ett fasadskikt som genom en 

ventilerad luftspalt förhindrar fuktvandring in i väggkonstruk-

tionen var andra villkor som skulle uppfyllas.

Resultatet blev en betongsten monterad på speciella proiler. 
Efter en serie provmonterade fasader med början år 1967  

lanserades produkten på marknaden 1970 under namnet  

Coloroc

Design och mode förändrar produkten.

De första åren monterades stenen på en tryckimpreg-

nerad träproil med upphängningsbyglar av rostfritt 
stål. Den horisontella markeringen mellan stenarna var 

20 mm med raka tvärfogar, utan markering.  

1974 ersattes träproilen av en aluminiumproil.  

Sedan 1990 tillverkas upphängningsproilen av  
galvaniserad stålplåt och nu med ett lås i stenens 

överkant. Den horisontella fogmarkeringen minskades 

till 10 mm, med 8 mm vertikal fogmarkering.  

Produktnamnet ändrades samtidigt till Marmoroc. 

Med stigande transportkostnader till avlägsna export-

marknader restes kravet på lägre stenvikt. I slutet 

av 1990-talet utvecklades den tunnare Balticstenen  

vikten minskades från 48 till 32 kg/m2. Samtidigt gavs 

monteringsproilen en ny form.

Som ett komplement till Baltic-stenens klassiska format  

600 x 100 mm har vi lanserat ett större alternativ – Marmoroc 

Nordic – med formatet 600 x 200 mm som fästes på en svart-

lackerad monteringsproil av varmförzinkad stålplåt.

Med dokumenterad kvalitet följer trygghet.

Sedan den första patentansökan år 1967 så har produkt- 

utvecklingen medfört nya patent för monteringsteknik och  

komponenter för utvändig fasadisolering. 

Marmoroc®tekniken godkändes redan år 1970 och är idag det 

äldsta aktiva typgodkännandet i Sverige. 

Ett lertal produkttester (brand, frost, hållfasthet, etc) och en 
fortlöpande produktkontroll genom statliga Sitac säkerställer 

Marmoroc®stenens höga kvalitet.

Marmoroc®tekniken – en svensk uppinning.

Colorocfasad efter 35 år.  
Villa byggd 1974, fotograferad år 2009.



Marmoroc fasadsten ute och inne, på stora och små fasader.



Avståndet mellan stenarna kan varieras för önskad skuggeffekt.

Marmoroc® medger stor frihet i färgval. Här visas bara några av 
de nyanser som vi erbjuder. 

Marmoroc®Baltic  Marmoroc®Nordic
600 x 100 mm / 300 x 100 mm. För lerbostadshus,  600 x 200 mm. För affärs- och kontorshus, lerbostadshus m.m.  
villor, kontor m.m.

Välja format, färg och struktur.  

Skapa karaktär.
Marmoroc fasadsten ger dig många möjligheter att variera yta, struktur, färg och mönster. 

Slät yta Yta med struktur Rutmönster Mönster i förband



Marmoroc Fasadsystem är anpassat för tilläggsisolering.  
Distansen mellan monteringsproil och fasadsten skapar 
utrymme för ventilation.

Enkel montering

Våra produkter kan med fördel monteras på egen 

hand. Monteringsanvisningar och ritningar för  

anslutningsdetaljer vid fönster, dörrar, takfot, 

sockel etc ingår i leveransen. 

Självklart erbjuder vi oss också att ta ansvar för 

hela projektet från beräkningar och ritningar fram 

till en färdigmonterad fasad. Ett arbete som utförs 

av våra erfarna montörer. 

Marmoroc i ytterhörn  ...vid takfot  ...och vid sockel.Stenen låses automatiskt 
i monteringsproilen

Betongsten tillverkad av krossad marmor, vit cement, vatten och  
färgpigment. Monteringsproilerna tillverkas av varmförzinkad stålplåt.

 Baltic Nordic

Längd: .......................................300/600 mm ............600 mm

Bygghöjd: ..................................100 mm ...................100/200 mm

Tjocklek: ....................................25 mm .....................28 mm

Beklädnadstjocklek inkl  
monteringsproil: ........................ca 40 mm ................48 mm

Vikt inkl monteringsproil: ...........ca 34 kg/m2 .............48/44 kg/m2 

Säkerhet

Brand: ........................ ej brännbar

Temperatur: ............... påverkas ej, frostsäker

Markrörelser: .............påverkas ej (> 9,0 på Richterskalan)
Fukt: ........................... påverkas ej

UV-ljus: ...................... påverkas ej

Bygghöjd: ..................>100 m
Typgodkänd: .............. Sitac nr 1356/70

Produktkontroll: ......... Sitac-kontroll

Miljö: ..........................Naturprodukter

Anslutning till panel eller 
skiva.

Produktfakta Marmoroc®
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Marmoroc® inns i många länder


