C-LOCK FRA NOBI

INDUSTRISTEIN
Til dekke som krever høy styrke

Karsten Moholt AS vurderte både asfalt og ferdig støpt dekke til sitt
servicesenter for elektriske maskiner. Karsten Moholts tjenester tar
hånd om hele livssyklusen til en maskin. Servicesenteret omfatter
blant annet en industrihall og oppstillingsplass for containere. Totalt
utgjør dette et dekke med omlag 2500 m² industristein.

”

På anlegget vårt er det truck-kjøring med opptil 42 tonn. Vi
måtte ha et dekke som tålte dette, flytting av containere og
andre tunge, skarpe gjenstander. Vi valgte industristein fra NOBI
grunnet styrken i dekket, og den lange levetiden. At steinen har
en drenerende egenskap og er lett å ta opp ved utvidelser eller
reparasjon, ble avgjørende. Steinen er også estetisk fin - en
kontrast til asfalt og industibygninger. Vi er veldig fornøyd med steinen i forhold til belastningen den får ved truckkjøring med tung last.
- Arne Hammer, Karsten Moholt AS

”

EKSTREM BELASTNING
Industristein fra NOBI tilfredsstiller de
høyeste krav til industrielle arealer med
svært store punktbelastninger og høye
dynamiske påkjenninger.

ØKONOMISK
Det er ingen kostnader med vedlikehold
for
dekker
som
har
industristein. Det er enkelt å ta opp stein
dersom det skal gjøres installasjoner i
grunnen.

LANG LEVETID
NOBI industristein er mye mer
motstandsdyktig mot bensin, olje, og
varme enn asfaltdekke.

MASKINLEGGES
NOBI
industristein
er
spesielt
konstruert til maskinlegging. Det gjør at
store flater kan legges raskt og effektivt,
opptil 800 m² per dag.

FLYPLASSER - PARKERINGSPLASSER - GÅRDSPLASSER - INDUSTRIOMRÅDER

Anleggs-gartnermester Løvaas anbefaler industristein

”

Jeg anbefaler å bruke industristein på de fleste
dekker, spesielt på trafikkerte plasser og lagringsplasser. Industristein har en mye lengre holdbarhet
enn asfalt og tåler mye større belastning.
Noen tror at belegningsstein er veldig dyrt å
legge med tanke på krav til fundamentet, men det er
de samme kravene til asfalt og industristein.

Anleggs-gartnermester Kjetil Løvaas
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