
RIISFORT A/S 
Vi opfordrer vores kunder til at komme og tale løsninger med os ud fra en klippefast overbevisning om, at det netop 
er via dialogen, Riisfort gør en forskel. Gennem dialog sikrer vores stab af kompetente medarbejdere, at du altid er 
klædt på til at vælge den rette løsning.

Det høje service- og vidensniveau er gennem tiden blevet vores særkende, og det har vi ikke tænkt os at lave om 
på! Vi er konstant på jagt efter nye produkter og løsninger, så tøv ikke med at kontakte os, så vi sammen kan finde 
en inspirerende, en anderledes eller bare den helt rigtige løsning første gang.

Vi tilstræber altid at levere rette produkt til rette tid. Dette sker i en tæt dialog med kunderne og ved kontinuerligt at 
udbygge produktprogrammet og holde os ajour med nye anvendelsesmuligheder af vores eksisterende produkter.

Stort lager, egne biler – sikker levering
Vi lagerfører en meget stor del af vores produktprogram - ud fra kundeønsker og ud fra basisvarer. Vi har en bred 
vifte af nøje udvalgte leverandører, så vi hurtigt kan fremskaffe det, vi ikke måtte have på lager.

Du kan bestille hele pakker eller enkelt plader - alt efter behov.

Vi har været i branchen siden 1948, så vi har lært, hvad det betyder, at varen når frem til tiden - uden fejl og skader. 
          
Derfor anvender vi egne lastbiler til levering på faste dage, og det er vores egne medarbejdere, der pakker dem. 
Fra dag til dag leveres også med fragtmænd - stadig pakket af vores egne medarbejdere.

Se mere på vores hjemmeside www.riisfort.dk, hvor du døgnet rundt kan bestille prøver, brochurer og teknisk 
information samt få et indblik i de mange spændende produkter.
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        LOSAN STONE FORM  
	 	 	 	 	 	 	 	 -		ægte	stenfinér

        Et væld af anvendelsesmuligheder
        Med det store udbud af Losan Stone
        Form stenfinér i standardstørrelser og 
        muligheden for at tilpasse dem til de 
        forskellige projekters specifikke formater
        og krav, er anvendelsesmulighederne 
        mange.

 
        
Dekorativt til ethvert formål
Losan Stone Form findes i et stort udvalg, så uanset stil og farver er der mange valgmuligheder.

Stenfinér
Ægte stenfinér er en fleksibel finér fremstillet af tynde lag af forskellige typer ægte sten, som 
kan anvendes indendørs på mange forskellige overflader som f.eks. beton, keramik, træ, metal, 
krydsfinér, glasfiber, fliser, tørre vægge, malede overflader, MDF, dør- og køkkenelementer samt 
mange andre underlag.

Ægte stenfinér er blevet testet som dækkende finér i mange forskellige omgivelser og har vist 
sig at være et fantastisk materiale, hvis man ønsker en ægte letvægts-stenfinish og hvor det 
ikke er praktisk at anvende tungt og kompakt stenmateriale.

Eftersom Losan Stone Form er fremstillet af tynde lag af ægte sten sparer man også tid og 
arbejde, da man ikke skal anvende murerværktøj, som kræves ved kompakte stenmaterialer.

Losan Stone Form bør ikke anvendes til gulve og køkkenbordplader. Kan dog anvendes til 
bordplader, hvis de dækkes af glas, akryl eller et andet gennemsigtigt materiale.
        
Ønsker du at høre mere om Losan Stone Form, så kontakt os på telefon 87 47 70 20 - vi glæder 
os til at høre fra dig. Se mere på www.riisfort.dk.

Med venlig hilsen Riisfort A/S

           Vær opmæksom på at Stone Form er et 
           naturmateriale og at der fra plade til plade 
           kan være meget stor forskel – alt efter hvor 
           på blokken pladen er skåret. Dette gælder 
           også inden for den samme plade, hvor 
           farvespillet og strukturen i stenen kan 
           variere meget.
  
           Herunder ses 4 udsnit af den samme dekor 
           (Granada) – det giver et billede af hvor stor 
           naturlig variation der kan være.

Almeria Bilbao Burgos Curtis

Granada Lanzarote Leon Murcia

Pamplona Salamanca Santander Santiago

Sevilla Soria Vigo Zaragoza

LOSAN STONE FORM  -  Tilgængelige dekorer


