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På ZURFACE är vi stolta över att leverera de bästa lösningarna - varje gång. 

Det ställer stora krav på vår förmåga att förnya oss  - både när det gäller estetik, kvalitet, leveranssäkerhet, 

arbetsförhållanden och miljöpåverkan. 

Med våra senaste kantsten har vi satt ribban högt och vi tror att vi har hittat den optimala kantstenslösningen. 

Den nya ZURFACE OPTIMA-kantstenen är banbrytande i alla parametrar. Där den traditionella kantstenen kilas (klyvs) 

för hand, är vår nya kantsten sågad och flammad. Att OPTIMA är helt maskinbearbetad betyder först och främst att du 

får:  

• Hög kvalitet och toleranssäkerhet. 

• En kantsten som är betydligt snabbare att sätta. 

• En kantsten med mycket bra fogtoleranser. 

• En högre leveranssäkerhet. 

• En liten fas som garanterar färre däck- och fälgskador. 

• Minskad risk för skador vid snöröjning. 

De maskinproducerade kantstenarna leder till mycket bättre arbetsförhållanden för vår produktionspersonal, bl.a. på 

grund av mindre manuellt arbete och mycket färre lyft jämfört med råkilad (klyvd) kantsten. 

För våra kunder betyder det att kantstenen är både lättare och snabbare att 

sätta, vilket säkerställer snabbare arbete samt effektiviserar hela anläggningen 

för kantstenens alla användningsområden. 

ZURFACE OPTIMA är det klimatmedvetna valet inom kantsten & kantstöd. I 

produktionen av material i natursten är koldioxidutsläppen betydligt lägre än i 

konkurrerande material. 

Natursten har en lång livscykel, och även efter produktens livstid garanterar 

den återvinning, vilket gör denna det naturliga valet ur ett klimatperspektiv. 

Vi har möjlighet att anpassa dimensioner och stentyp till era önskemål i samma 

höga krav som våra standardprodukter 
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”Hos P.P. Anläggning är vi mycket glada 
över ZURFACE OPTIMA kantsten. Vi 
lyckas, med OPTIMA, leverera ett snyggt 
och konsekvent resultat varje gång, såväl 
den visuella kvaliteten,  produktionen och  
kvaliteten är högklassig.  
 
Våra anställda har också bättre 
arbetsförhållanden eftersom denna 
kantsten inte behöver genomgå samma 
hanteringsprocess som den råkilade. 
Sammantaget ger det att arbeta med den 
nya OPTIMA mycket mening, både för våra 
kunder och våra anställda. ” 
          
Kasper Thomsen, Ägare av P.P. 

Stenläggning Danmark 

 

”Den nya ZURFACE OPTIMA kantstenen 

är utan jämförelse det bästa vi har sett och 

arbetat med. Den är lätt att arbeta med, 

kvaliteten och utseendet är riktigt vackert. 

Något av det bästa är att man blir ännu mer 

stolt över det arbete vi gör. Och det är 

verkligen en häftig känsla! " 

Jimmy Drewsen, Ägare på Drewsen 

Anläggning 
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ZURFACE är en av Nordens störstatotalleverantörer av naturstenlösningar till den professionella 

marknaden. 

Vi erbjuder allt inom naturstensbeläggningar, anläggningsprodukter, golv, beklädnad för fasader 

samt interiöra- och speciallösningar. 

ZURFACE har egna stenbrott på Bornholm där vi bryter samt producerar i den så eftertraktade 

Bornholmsgraniten. 

Zurface levererar sten från hela världen och har en väl uppbyggd logistikkedja. 
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