
 

  

Se alle våre betongprodukter og byggevarer til hage, park og gate her.  

 

Se alle våre betongprodukter og byggevarer til hage, park og gate her.  

Helsehuset Straume: Særpreg og identitet med NOBI Gangbaneheller. 

 

 

KORTREIST OG LOKALPRODUSERT:   

NOBI GANGBANEHELLER 

 

Kortreist og lokalprodusert:  

www.nobi.no 

 

 
Trykk her for:  

Skjema for uforpliktende tilbud  

og forespørsler 

 

https://www.nobi.no/hage-parkprodukter/
https://www.nobi.no/hage-parkprodukter/
www.nobi.no
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/


 

  

NOBI GANGBANEHELLER:      
Varig og slitesterk overflate til alle typer prosjekt og uterom.    

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

Direkte med produsent:  

Våre kortreiste produkter har 

vært gjennom omfattende 

kvalitetskontroll, slik at du 

som kunde til enhver tid er 

garantert kvalitet.  

Spar både miljø og kostnader 

ved å kutte ut fordyrende 

mellomledd – hos oss 

handler du direkte med 

produsent. 

Større prosjekter:  

NOBI leverer primært til 

Vestland, men kan også 

levere til større prosjekter i 

hele Norge. Vi er 

konkurransedyktig på pris,  

så ta gjerne kontakt for et 

uforpliktende tilbud.  

Spørsmål kan rettes til en av 

våre dyktige kunde-

behandlere som gjerne 

hjelper deg med din 

henvendelse. 

 

 

Direkte med produsent:  

Våre kortreiste produkter har 

vært gjennom omfattende 

kvalitetskontroll, slik at du 

som kunde til enhver tid er 

garantert kvalitet.  

Spar både miljø og kostnader 

ved å kutte ut fordyrende 

mellomledd – hos oss 

handler du direkte med 

produsent. 

Større prosjekter:  

NOBI leverer primært til 

Vestland, men kan også 

levere til større prosjekter i 

hele Norge. Vi er 

konkurransedyktig på pris, så 

ta gjerne kontakt for et 

uforpliktende tilbud.  

Grønn konkurransekraft:    

NOBI ønsker ikke bare å 

overholde lover og regelverk  

- vi ønsker å strekke oss litt 

lenger.  

NOBI er miljøsertifisert og 

tilfredsstiller kravene i ISO-

14001. Vi jobber også aktivt 

mot FN Bærekraftsmål og 

realisering av egen miljø-

politikk. Du kan lese mer om 

vår miljøtilnærming her.  

Effektiviser byggeprosessen 

og reduser ditt prosjekts 

miljøavtrykk med kortreiste 

produkter fra NOBI.  

Uforpliktende tilbud:  

Ta direkte kontakt med en av 

våre dyktige kunde-

behandlere, eller benytt dette 

skjemaet for et uforpliktende 

pristilbud eller andre generelle 

forespørsler.  

 

 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

mathias@nobi.no / 928 41 777 

Alexander Grimstad (Bergen) 

ag@nobi.no / 459 74 060  

Martin Heimnes (Bergen) 

mkh@nobi.no / 457 29 542 

 

Odd Sivertsen (Voss) 

odd.sivertsen@nobi.no / 992 03 463 

 

E-post: post@nobi.no 

Nettsted: www.nobi.no 

 

KONTAKT - BYGGEVARER 

 

KONTAKT - BYGGEVARER 
PRISTILBUD FRA NOBI 

 

PRISTILBUD FRA NOBI 

NOBI Proff – Gangbaneheller 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

 
NOBI Gangbaneheller: ............................................................................... 2 

Montasje av gangbaneheller: .................................................................... 2 

NOBI Kjøresterke heller: ............................................................................ 2 

Drensrenner: ................................................................................................ 2 

NOBI Industristein: ..................................................................................... 7 

Kontakt: ........................................................................................................ 8 
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30x30x10.  

56stk / 5,04 m2  

1229 kg. 

Grå, Koks. 

11 stk/m2 

 

45x30x10.  

28stk/3,78 m2  

927 kg. 

Grå, Koks. 

7,4 stk/m2 

 

60x30x10.  

28stk / 5,04 m2  

1229 kg. 

Grå, Koks. 

5,5 stk/m2 

 

60x60x10.  

14stk / 5,04 m2  

1229 kg. 

Grå, Koks. 

2,75 stk/m2 

 

75x40x10.  

16stk / 4,80 m2  

1172 kg. 

Grå, Koks. 

3,33 stk/m2 

 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

Tlf: 928 41 777 

E-post: mathias@nobi.no  

Alexander Grimstad (Bergen) 

Tlf: 459 74 060  

E-post: ag@nobi.no  

Martin Heimnes (Bergen) 

Tlf: 457 29 542 

E-post: mkh@nobi.no  

Odd Sivertsen (Voss) 

Tlf: 992 03 463 

E-post: odd.sivertsen@nobi.no  

Byggevarer til hage, park og gate 

Ta kontakt om du har noen spørsmål 

eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

www.nobi.no 

 

NOBI Proff – Gangbaneheller 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 
NOBI Gangbaneheller:  

  

 

Flott, funksjonelt og tidløs belegning som tilfredsstiller alle krav.  

 

 

 

 

Bruksområder:   

NOBI Gangbaneheller er beregnet til 

større prosjekter. Dekker av 

gangbaneheller i betong kan benyttes 

på kjørearealer, fotgjengerområder, 

sykkelveger, parkeringsplasser og 

utendørs og innendørs handleområder. 

Rask fremdrift:  

Effektiv legging og mulighet til å raskt 

ferdigstille store flater sikrer god 

fremdrift til ditt prosjekt.  

 

 

 

 

 

 

Levering:  

Gangbaneheller leveres i forskjellige 

tykkelser, farger og former. Hellene legges 

ved hjelp av vakuumløfter på byggeplass.  

Vi er tilpasningsdyktig på spesifikasjoner til 

ditt prosjekt.  

Varig og slitesterkt dekke:  

Dekket av betong er fleksibelt samtidig som 

det har høy trykkstyrke. Lang levetid og 

minimale vedlikeholdskostnader gjør NOBI 

gangbaneheller ideell for offentlige uterom.  

 

 

 

 

 

Mange mulige leggemønstre:  

mailto:mathias@nobi.no
mailto:ag@nobi.no
mailto:mkh@nobi.no
mailto:odd.sivertsen@nobi.no
www.nobi.no


 

  

NOBI Proff – Gangbaneheller 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 
Montasje av gangbaneheller: 

  

 

NOBI Gangbaneheller er både enkelt og effektivt å legge.  

 

 

 

 

Underlag:    

For å sikre gangbanehellene mot brekkasje, 

anbefaler vi dimensjonering for veger og 

plasser som er beregnet for biltrafikk. Dette 

gjøres for å ivareta belastninger fra sporadisk 

trafikk. 

Vi anbefaler dimensjoneringen som «Park, 

plass, og tung trafikk» for «Vegoverbygning med 

belegningsstein» i henhold til Håndbok 018, 

Statens Vegvesen. 

Legging:  

Hellene legges på settelag. Settelaget skal være 

komprimert og ferdig avrettet før legging. Husk 

fugebredde på 3-5 mm. 

Belegning som ikke støter mot vegger eller 

lignende, må avsluttes mot en stødig 

konstruksjon som for eksempel kantstein eller 

annen avslutning som låser belegget. 

 

 

 

 

 

 

- Gangbanehellenes vekt tilsier bruk av 

egnet løfteutstyr. Vi anbefaler vakuumløfter 

eller løfteklype tilpasset formålet. Det finnes 

egnet utstyr både for kjøp og leie. 

Fuger og etterbehandling:   

Fugene fylles med fugesand umiddelbart og 

kontinuerlig, ettersom arbeidet skrider fram. 

Dette gjøres for at overflaten skal kunne 

belastes av arbeidsmaskiner mens arbeidet 

pågår. For fugebredde mellom 3 og 5 mm, 

benyttes knust materiale 0,5-4 mm.  

Det henvises til temahefte «Belegningsstein 

og heller av betong – en veiledning» utgitt av 

NKF.  

Når dekket er ferdig lagt, fordeles fuge-

sanden på dekket og det komprimeres med 

platevibrator.  

 

 

 

 

Byggevarer til hage, park og gate 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

Tlf: 928 41 777 

E-post: mathias@nobi.no  

Alexander Grimstad (Bergen) 

Tlf: 459 74 060  

E-post: ag@nobi.no  

Martin Heimnes (Bergen) 

Tlf: 457 29 542 

E-post: mkh@nobi.no  

Odd Sivertsen (Voss) 

Tlf: 992 03 463 

E-post: odd.sivertsen@nobi.no  

Ta kontakt om du har noen spørsmål 

eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

www.nobi.no 

 

NOBI Gangbaneheller grå + koks  

mailto:mathias@nobi.no
mailto:ag@nobi.no
mailto:mkh@nobi.no
mailto:odd.sivertsen@nobi.no
www.nobi.no


 

  

Byggevarer til hage, park og gate 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

Tlf: 928 41 777 

E-post: mathias@nobi.no  

Alexander Grimstad (Bergen) 

Tlf: 459 74 060  

E-post: ag@nobi.no  

Martin Heimnes (Bergen) 

Tlf: 457 29 542 

E-post: mkh@nobi.no  

Odd Sivertsen (Voss) 

Tlf: 992 03 463 

E-post: odd.sivertsen@nobi.no  

Ta kontakt om du har noen spørsmål 

eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

www.nobi.no 

 

Helle 30x30x7.  

72stk / 6,49 m2  

Vekt: 1008 kg. 

Grå, Koks. 

11,1 stk/m2 

 

Helle 30x45x7.  

36stk / 4,86 m2  

Vekt: 772 kg. 

Grå, Koks. 

7,4 stk/m2 

 

NOBI Proff – Gangbaneheller 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 
NOBI - Kjøresterke heller:  

  

 

Våre kjøresterke heller er blant annet anvendt i ny bystandard.  

 

 

 

 

Hellene har en slett overflate, og passer til innkjørsler, 

parkeringsplasser, gårdsrom etc. Disse hellene blir også 

brukt som bystandard i Bergen.  

Våre kjøresterke heller er egnet til universell utforming.  

 

 

 

 

 

 

Betongheller er enkle å 

vedlikeholde og de er mer 

robuste. Vi ønsker samme 

standard med betongheller 

overalt.   

- Driftsleder, trafikketaten 

 

 

 

 

 

Vi ser på NOBI sine heller 

som et fleksibelt dekke å 

bruke til offentlige anlegg.  

Hvis du for eksempel må  

ned å fikse en vannledning 

er det lett å ta opp hellene 

og legge de på nytt.  

- Anleggsleder 

 

 

 

 

 

mailto:mathias@nobi.no
mailto:ag@nobi.no
mailto:mkh@nobi.no
mailto:odd.sivertsen@nobi.no
www.nobi.no
https://www.nobi.no/nobi-heller-brukes-bystandard/


 

  

Drensrenner: 

  

 

NOBI er blant Norges største leverandører av drensrenner til prosjekt.  

 

 

 

 

NOBI fører Hauraton sine renner og drenerings-

system. Gjennom gode leverandørrelasjoner har vi et 

enormt spekter av drensrenner, hvor vi alltid har en 

løsning som passer til ditt prosjekt.  

Ulike rister og renner:  

Før du velger dreneringsrenne, bør du vurdere behov 

og ulike forhold; eksempelvis om det er lett eller 

tung trafikk på området. Muligheten for å benytte 

ulike rister, gjør at rennene er svært fleksible og kan 

tilpasses ditt behov. 

Vi har rister som tilfredsstiller følgende belastnings-

klasser B125-F900 (prøvebelastning i kN iht. DIN 

19580). 

Levering:  

Vi tar også imot spesialbestillinger, både på rister og 

renner. NOBI leverer primært til Vestland, men også 

til prosjekter over hele Norge etter avtale. 

 

 

 

 

 

Kunst og design-

Høyskolen i Bergen 

 

 

Sparebanken Vest 

 

 

BIR 

Gjenvinningsanlegg 

 

 

Bergen Kino,  

spesialbestilling rister 

 

 

Byggevarer til hage, park og gate 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

Tlf: 928 41 777 

E-post: mathias@nobi.no  

Alexander Grimstad (Bergen) 

Tlf: 459 74 060  

E-post: ag@nobi.no  

Martin Heimnes (Bergen) 

Tlf: 457 29 542 

E-post: mkh@nobi.no  

Odd Sivertsen (Voss) 

Tlf: 992 03 463 

E-post: odd.sivertsen@nobi.no  

Ta kontakt om du har noen spørsmål 

eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

www.nobi.no 

 

NOBI Proff – Gangbaneheller 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

Byggevarer til hage, park og gate 

Recyfix std. 100, C250 

Les mer om produktet her.   

 

 

Recyfix Plus 100, C250 

Les mer om produktet her.   

 

 

Faserfix KS150, E600 

Les mer om produktet her.    

 

 

Faserfix Super 100, F900 

Les mer om produktet her.    

 

 

VÅRE MEST POPULÆRE LØSNINGER:  

 

 

 

 

PROFFKATALOG - Drensrenner (PDF) 

mailto:mathias@nobi.no
mailto:ag@nobi.no
mailto:mkh@nobi.no
mailto:odd.sivertsen@nobi.no
www.nobi.no
https://www.nobi.no/betongprodukter-vann-og-avlop/drensrenner/drensrenne-hauraton-recyfix-standard-100/
https://www.nobi.no/betongprodukter-vann-og-avlop/drensrenner/drensrenne-hauraton-recyfix-plus-100/
https://www.nobi.no/betongprodukter-vann-og-avlop/drensrenner/faserfix-ks-150/
https://www.nobi.no/betongprodukter-vann-og-avlop/drensrenner/faserfix-super-100-stopejernsrist-f900/
https://www.nobi.no/wp/wp-content/uploads/2022/03/proffkatalog-drensrenner-2022-nobi.pdf


 

  

NOBI Proff – Gangbaneheller 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 
NOBI INDUSTRISTEIN:      
Den ideelle løsningen for områder som krever høy styrke.   

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

Industristein er mye brukt til næringsområder og industribygg der det er mye trafikk og typisk 

store og tunge kjøretøyer. Steinen legges med maskin. 

 

 

 

 

Ekstrem belastning:   

Industristein fra NOBI 

tilfredsstiller de høyeste 

krav til industrielle arealer 

med svært store punkt-

belastninger og høye 

dynamiske påkjenninger. 

Økonomisk gunstig:   

Det er ingen kostnader 

med vedlikehold for 

dekker av industristein. 

Det er enkelt å ta opp 

stein dersom det skal 

gjøres installasjoner i 

grunnen. 

 

Lang levetid:    

NOBI industristein er langt 

mer motstandsdyktig mot 

bensin, olje, og varme enn 

asfaltdekke. Her sparer du 

både miljø og langsiktige 

vedlikeholdskostnader. 

Maskinlegges:    

NOBI industristein er 

spesielt konstruert til 

maskinlegging. Det gjør at 

store flater kan legges 

raskt og effektivt. 

 

NOBI C-Lock  

Mål: 22x22x8 cm. 

7.12m2 / Pall.  

1300kg. 

Farge: Grå, Koks 

NOBI P-stein:  

Mål: 20x20x7 cm. 

8.64m2 / Pall.  

1380kg. 

Farge: Grå, Koks 

Byggevarer til hage, park og gate 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

Tlf: 928 41 777 

E-post: mathias@nobi.no  

Alexander Grimstad (Bergen) 

Tlf: 459 74 060  

E-post: ag@nobi.no  

Martin Heimnes (Bergen) 

Tlf: 457 29 542 

E-post: mkh@nobi.no  

Odd Sivertsen (Voss) 

Tlf: 992 03 463 

E-post: odd.sivertsen@nobi.no  

Ta kontakt om du har noen spørsmål 

eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

www.nobi.no 

 

Proffkatalog - Industristein (PDF) 

mailto:mathias@nobi.no
mailto:ag@nobi.no
mailto:mkh@nobi.no
mailto:odd.sivertsen@nobi.no
www.nobi.no
https://www.nobi.no/wp/wp-content/uploads/2022/03/proffkatalog-nobi-industristein-2022.pdf


 

Kortreist og lokalprodusert:    
Gangbaneheller er kortreist fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen. Effektiviser 

byggeprosessen og reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med gangbaneheller fra NOBI. 

NOBI leverer primært til Vestland, men kan også levere til større prosjekter i hele Norge.  

Vi er konkurransedyktig på pris, så ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud. 

 

 

Vi hjelper deg med ditt prosjekt! 

 

NOBI er sertifisert av tredjeparter når det kommer til miljø, produksjon og kvalitet.  

På den måten kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt. 

 

 

 

NOBI Proff – Gangbaneheller 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

Referanseprosjekter: 

  

 

IKEA 

  

 

OASEN Kjøpesenter 

  

 

Os Politistasjon 

  

 


