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Minera Murstein er et nytt 
og lovende produkt fra 
Minera. Her får du  skiferens 

naturlige skjønnhet kombinert med 
den enkle og allsidige bruken til 
alminnelig murstein.  Enten det er 
en røff hyttevegg i høyfellet, eller 
en  finslepen fasade i storbyen, med 
Minera Murstein får skifer helt nye 
ansikter og nye bruksområder.  For 
å gi deg lyst til å prøve, har vi gjort 
jobben lettere. 

Vi har saget bakkanten av 
 skifersteinen for å gi alle  steinene 
samme dybde. Dermed kan du enkelt 
bygge en fasade, peis eller vegg av 
naturstein. Inne som ute. Å bruke 
Minera Murstein er ikke vanskeligere 
enn å bruke vanlig murstein.

Minera Murstein får du i ulike 
uttrykk og farge sorteringer. Du kan 
skape en røff eller en glatt overflate 
og du kan velge mellom ensfarget og 
fargespill.  Se nye flater vokse fram. 
Og prøv det uprøvde. •

NY MURSTEIN

BRUK
• Innendørs brukes steinen til forblending av 

vegger, piper og peiser.
• Utendørs brukes den hovedsakelig til fasader 

og forblending.
• Mursteinen kan benyttes som murt opptrinn i 

trapper.
• Minera Murstein kan mures med eller uten 

fug.
• Med fuger murer man etter samme prinsipp 

som annet murverk som tegl og betong.
• Uten fuger tørrmurer man uten mørtel 

mellom mursteinene. Mørtel benyttes som 
bindemiddel kun på steinens bakside og vil 
dermed ikke være synlig.
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MINERA PRESIS
PRESIS er saget på alle sider og 
har et  minimalistisk og symmetrisk 
uttrykk med rene linjer. PRESIS er 
samme produkttype som er valgt 
til Norges nye Nasjonal museum. 
Fronten viser det unike  fargespillet 
med den lyse Oppdalsskiferens 
myke skandinaviske fargetoner.

PRESIS har faste høyder og 
egner seg like godt til muring 
med fuger som uten fuger. Mot 
hjørner og avslutninger til passes 
lengden enkelt med vannsag eller 
vinkelsliper.

FAKTA

•  Saget front, ender og bakside.
•  Fast dybde på 10 cm.
•  Lengde varierer mellom  

40-120 cm.
•  Fast høyde på 3, 6 og 9 cm.
•  To fargevarianter;  

LYS (lys Oppdal) og MIX  
(20% andel mørkere Oppdal).
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MINERA REN
REN gir et stramt og stilrent utrykk.
REN egner seg godt til tørrmuring,
muring uten fuger. Mursteinen er 
sagd på endene og bakkanten og har 
en fast dybde på 10 cm. Den leveres i 
en miks av faste høyder på 3, 6 og 9 
cm. Murverket blir dermed stramt, 
men med en hogd front bevares 
likevel mye av det tradisjonelle 
uttrykket.

REN egner seg like godt til 
muring med fuger som uten, 
ettersom den har faste høyder. Mot 
usynlige hjørner og avslutninger 
tilpasses lengden enkelt med vannsag 
eller vinkelsliper. Utvendige, synlige 
hjørner tilpasses ved hjelp av risser, 
hammer og meisel slik at en oppnår 
samme visuelle uttrykk på endene 
som på mursteinens front. 

FAKTA

•  Hugget front, sagde ender. 
•  Fast dybde på 10 cm.
•  Lengde varierer mellom  

40-120 cm.
•  Fast høyde på 3, 6 og 9 cm.
• To fargevarianter;  

LYS (lys  Oppdal) og MIX  
(20% andel mørkere Oppdal).

NYHET  l   MURSTEIN
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MINERA RUSTIKK
Denne håndhugde mursteinen er den 
gode gamle klassikeren som  aldri 
 går av moten. Når en hører ordet 
«skifermur», vil mange tenke på 
nettopp denne muren. Det nye er at 
med sagde baksider og lik dybde er 
muren mye enklere å bygge. Eksakt 
dybde på 10 cm sammen med hogde 
ender og fremside gir en presis 
stein.

RUSTIKK murstein er mest egnet 
til å mures med fuger da den har 
varierende høyde. Mot hjørner 
og avslutninger tilpasses lengden 
enkelt ved hjelp av risser, hammer 
og meisel. Det er hensiktsmessig å 
bruke steiner av ulik høyde i samme 
skift, både for å få variasjon og 
for å utnytte høyde forskjellene på 
mursteinen.

FAKTA

• Hugget front og ender, saget 
bakside

•  Dybde på 10 cm.
•  Lengde varierer mellom 40-120 cm.
•  Høyde varierer mellom 3-10 cm.
•  To fargevarianter; LYS (lys Oppdal)  

og MIX (20% andel mørkere 
Oppdal).
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MINERA RÅ
RÅ er, som navnet sier, Mineras 
barskeste murstein.  Den har et røft 
og vilt uttrykk. Minera RÅ er råhogd 
for hånd, både på  steinens fremside 
og på endene. Med murstein i ulike 
lengder får du en levende, naturlig 
mur.

RÅ er mest egnet til å mures 
med fuger da den har varierende 
høyder. Mot hjørner og  avslutninger 
tilpasses lengden enkelt ved hjelp 
av hammer og meisel. Det er 
 hensiktsmessig å bruke steiner 
av ulik høyde i samme skift, både 
for å få variasjon og for å utnytte 
høydeforskjellene på mursteinen.

FAKTA

• Råhugget front og ender,  
og saget bakside

• Fast dybde på 10 cm.
• Lengde varierer mellom  

40-120 cm.
• Høyde varierer mellom 3-6 cm.
• To fargevarianter; LYS  

(lys  Oppdal) og MIX  
(20% andel mørkere Oppdal).
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Da vi i 2015 åpnet et nytt felt 
i Pillarguri skiferbrudd, 
fikk vi en stor overraskelse. 

Ikke engang folk som hadde jobbet 
med skifer i en mannsalder hadde 
sett  liknende. I steinen oppdaget 
vi et mønster som liknet isroser på 
 vinduet. Da vi så børstet steinen, 
skinte den som et  vinterlandskap.  
Vi kalte steinen Pillarguri Frost. •

FAKTA

• Hornblendenåler i Pillarguri Frost brer seg 
utover som fuglefjær eller iskrystaller.  

• Med børstet overflate får steinen et 
 tredimensjonalt, silkeaktig,  skimrende uttrykk.

• Pillarguri Frost har ulike retnings anvisninger 
alt ettersom hvordan lyset faller på steinen.

• Steinen er egnet til bruk innendørs og 
 utendørs.

• Natur overflater passer til fasader og 
 belegningsstein.

• Brukt utendørs vil den over tid oppnå et gyllen 
patina. 

• Innendørs forblir den mørk grå.

PILLARGURI FROST
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Minera Skifer er Skandinavias ledende skifer-
produsent. Vi skaper vakre byggematerialer av 
skandinaviske bergarter som er mange hundre 

millioner år gamle. 
145 ansatte i Minera produserer over  300 000 

 kvadratmeter med skifer i året. Halv parten av  skiferen 
kommer fra Oppdal, 50 000 kvadratmeter fra Otta 
og 100.000  kvadratmeter fra Offerdal i Sverige. I 
2014  omsatte  selskapet for ca. NOK 150 mill. Vi har 
 hovedkontor på Oppdal. 

Minera Skifer lager både moderne og tradisjonsrike 
materialer til bygg, hager og  offentlige anlegg. Våre mest 

luksuriøse  produkter eksporterer vi til alle  verdensdeler. 
Mineras skifer pryder sagnomsuste kulturbygg som 
Louvre i Paris, vakre bygg som BostonPublic Library, og 
forførende interiører i butikker som Prada, Porsche og 
diamant kjeden Hearts on Fire. 

Skifer fra Minera er et tvers igjennom  bærekraftig 
byggemateriale. Når skiferen er på plass krever den knapt 
vedlikehold. Den har lang levetid og kan ofte gjenbrukes. 
Å utvinne og bearbeide steinen krever lite energi, fordi 
mye av jobben gjøres manuelt. Alle  Mineras produkter 
er CE-merket. EDP  miljødeklarasjoner dokumenterer at 
skiferen er bærekraftig. •
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