




Norsk kulturhistorie.
Arktisk. Endel av oss.
Nært. Ekte. Vakkert.

Norsk skifer i verdens
beste kvalitet.  
Kan gjenbrukes.
Alltid tilgjengelig stein ved
utskifting og påbygging.
Produsert med gamle 
håndverkstradisjoner.

Altaskifer







I Alta er skiferen selve urfjellet. Vi henter 
den ut fra berget, og raffinerer og be
arbeider den med respekt og følsomhet. 
Hver stein er naturlig unik og evigvarende, 
som et kunstverk i seg selv. Altaskifer er i 
dag viden kjent for sin styrke og kvalitet. 
Den er velegnet både inne og ute, men det 
var produksjon og salg av takskifer som la 
grunnlaget for skifernæringen i Alta, for 
flere generasjoner siden.

Hardt arbeid 
kan flytte fjell







@toveshage

Altaskifer er uslitelig og ufor anderlig.  
Skulle du få lyst til å utvide hagegangen, 
taket eller muren, vil du se at den nye 
skiferen har nøyaktig samme farge og 
tekstur som den gamle.



Taket er husets femte fasade. 
Og kanskje den viktigste.
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Kun naturmateriale kan gi et slikt vakkert
fargespill! Steinen lever med omgivelsene.

Den skifter karakter og farge med årstider,  
været og tid på døgnet.
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Et tak som spiller 
på lag med omgivelsene





Altaskifer er ikke noe vi produserer eller  
utvikler. Vi henter den ut fra fjellet med gamle 
håndverkstradisjoner, i akkurat den tykkelsen 
skiferlagene er dannet i. Helt urørt er den likevel 
ikke. Vi sager den til, slik at du får ditt eget 
stykke fjell å se på, å ta på, å gå på.



Altaskifer kommer aller best til sin rett 
når den kombineres med andre materialer.





Altaskifer har en behagelig og 
sklisikker overflate som gjør det  
spesielt godt egnet til våtrom og  
badeanlegg.
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Altaskifer reflekterer lyset ulikt 
gjennom døgnet og årstidene, 
og får en fasade til å leve.



Fliser med naturoverflate 
gir interiøret et rustikt 
og bestandig uttrykk.
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Barneføtter på varme heller. Bestemors. 
Mammas. Dine. Altaskifer er uslitelig og 
uforanderlig. Altaskifer er et av de  
hardeste byggematerialene som finnes, 
men det tenker du ikke på når du går  
barbent på et lunt skifergulv.





En stemning og kvalitet som fullbyrder  
uttrykket. Du har gjort et godt valg.



Grå. Grønn. Sølv. 
Altaskifer lever i 
takt med lys og 
omgivelser. 







Skiferen i Alta er dannet gjennom millioner 
av år, med ekstreme temperaturer og  
under enormt trykk. Den er utsatt for vær 
og vind, og et klima bare vi som bor her 
kan trives med. Den har en utrolig styrke, 
men den må tas ut med varsomhet. Ofte 
er følsomme og erfarne hender med  
hammer og meisel det som skal til.

Fjellet og 
fingerspissene




