Det starkaste
alternativet

Marksten: Starkt, hållbart och
kostnadseffektivt.

Varför marksten
istället för asfalt?
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Marksten är en slitstark beläggning
som passar utmärkt på ytor med hård
belastning och slitage som t.ex.
terminaler, industrier och andra tungt
belastade ytor.
I Europa har marksten under många
år används istället för asfalt med goda
resultat och mycket lång livslängd.
Med maskinell läggning går det snabbt
att lägga stora ytor med marksten.
Den ger också ett vackert utseende
som står sig.
Genom att använda stenar i olika
färger kan vi lägga parkeringslinjer
eller mönster efter önskemål.
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Lång livslängd och slitstark.
Tål höga påfrestningar i kombination med värme.
Håller för tunga punktbelastningar (statisk belastning), såsom
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staplat gods på uppställningsplatser.
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Håller för höga dynamiska påkänningar såsom tunga, svängande
d
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fordon
och krängningar.
Lätt att plocka upp och återställa vid t.ex. elschakter, vattenläckor
eller dylikt och lämnar inga fula lagningar efter sig.
Bra motståndskraft mot oljor och andra vätskor som löser upp
asfalt
På parkeringar kan man lägga linjer i sten med en annan färg och
slipper måla om eftersom
d
i linMHUQD inte slits ut.
Bättre ur miljösynpunkt.
Den är snygg.
Lågt underhåll och mycket kostnadseffektiv.
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1700m²
2750m²
7350m²
5100m²

Vad ärV Arnells Mark & Sten

Arnells Mark & Sten AB är företaget som ägs och drivs av kusinerna
Petter och Rikard Arnell och endast ägnar sig åt maskinläggning av
betongmarksten. Vi använder oss av toppmoderna specialmaskiner som gör
att det går snabbt och effektivt att lägga stenen.
14400m²
Våran huvudsysselsättning är läggning av industriytor, men28850m²
vi utför även
läggningar av torg och andra offentliga miljöer.
7150m²
Att just industriytor har blivit vårt största affärsområde1000m²
beror på att vi
under senare år kommit ikapp asfaltspriserna. Med stenen får
kunden
2000m²
dessutom en mycket starkare yta som håller mycket längre.38900m²
Vi utför jobb i Sverige och Norge.
21400m²
8050m²
1700m²
2750m²
7350m²
5100m²

Scanvo Lastbilsförsäljning, Varberg
14400m²

Gunnar Holt Grusforretning, Kongsvinger
28850m²

KL Maskin, Kvänum
7150m²

Gustav Adolfsgatan, Borås
1000m²

Falkenbergs Terminal
2000m²

Benders, Bålsta
38900m²

Benders, Frillesås
21400m²

ABT-Bolagen, Rosersberg
8050m²

Fjärås Torg
1700m²

Pritec Vaculyft, Fjärås
2750m²

MSAB, Borås
7350m²

Falkenbergs Recycling
5100m²

Några av våra Referensobjekt

Arnells Mark & Sten AB
Storegården Hyltenäs
511 93 Torestorp

Kontakt:
Petter Arnell
Mobil: 0705-522429

För mer info:
www.arnells.nu
petter@arnells.nu

