
GRAVVÅRDAR
FRÅN BURTRÄSK

Varje människa är unik och dess minne är alltid värt att bevaras. Hos oss 
finns möjlighet att forma ett minnesmärke efter egen smak och behov. 



Handtillverkade 
GRAVSTENAR

NORRSTEN STARTADE 1984 OCH VÄXTE SNABBT TILL 

EN AV NORRA SVERIGES STÖRSTA GRAVSTENS-

TILLVERKARE. 

SVENSKT HANTVERK 

MED TRADITION.

10 år senare förvärvades Norrsten av Norrlands Gravyr 

där den yngre generationen, syskonen Peter Löfvenius, 

Anna Wännström, Johan Löfvenius och Jenny Wahlberg 

numera är drivande.

Vår ambition är att vara marknadsledande i norra Sverige. 

Vi levererar sten till alla orter i Sverige!

Vi jobbar till 80% med svenska råvaror, därmed förstärker 

vi kunnandet inom svensk stenindustri.

I denna broschyr finner ni 

ett urval av våra gravste-

nar. Stenarna går även att 

tillverka i andra storlekar 

än storleksexemplen på 

bilderna.

Färgskiftningar kan förekomma, 
detta är helt naturligt.

Se hela vårt sortiment på 
www.norrsten.se

En säkerhet för er som 

kund är att vi vid varje 

enskilt projekt jobbar för 

att nå 100% kvalitet i vårt 

hantverk.

100%



Vi har ett brett sortiment
VÄLJ ERT PERSONLIGA MINNSESMÄRKE

Framsida finhuggen i rödgrå granit, kanter 

råtillsatta. Text och dekor upphöjd polerad. 

Kantslag råtillsatt. Baksidan slipad. Stil 55.

Framsidan polerad (hjärtan) samt finhuggen i 

mörkgrå granit, kanter polerade. Baksidan 

slipad.

B401 - 55 x 80 cm B402 - 55 x 70 cm

B404 - 50 x 70 cm B405 - 50 x 70 cm

B403 - 50 x 70 cm
Framsida finhuggen i rödgrå granit, kanter samt kantslag 

råtillsatta. Text och dekor försänkt skuggbild. Baksidan 

slipad. Stil 1.

Framsidan polerad i svart granit. Kanter 

råtillsatta. Text och foto lasergraverad. 

Baksidan slipad.

Framsida polerad i mörkgrå granit, kanter 

och baksida slipade. Text vitmålad, dekor 

upphöjd polerad på finhuggen botten.  Stil 5.



B406- 60 x 85 cm B407 - 50 x 75 cm

Framsida finhuggen i mörkgrå granit, kanter råtillsatta. Text och dekor upphöjd polerad samt dekor 
tonad. Baksidan slipad. Stil 1.

B408 - 70 x 50 cm

Framsida polerad i mörkgrå granit, kanter och 
baksida slipade. Text och konturrand vitmålad. 
Infälld ljuslykta med öppning på framsidan. 
Stil 17.

Framsidan polerad i rödgrå granit, kanter 
råtillsatta. Text och dekor försänkt förgylld. 
Baksidan slipad. Stil 5.



B409- 75 x 75 cm

B411 - 50 x 70 cmB410- 50 x 60 cm

Framsida polerad i svart granit, kanter råtillsatta.  Text försänkt förgylld, duva vitmålad. Infälld rund 
ljuslykta. Baksidan slipad. 
Stil 80.

Framsida polerad i svart granit, kanter råtillsatta. 
Text och dekor försänkt förgylld. Sjön och 
baksida slipad. Stil 63.

Framsida polerad i svart granit, kanter råtillsatta. 
Text försänkt förgylld. Dekor och baksida slipad. 
Stil 63.



B412 - 50 x 70 cm B413 - 50 x 70 cm

Framsida polerad i mörkgrå 
granit, kanter, hjärtat och baksida 
slipade. Text vitmålad, dekor 
upphöjd polerad resp slipad med 
upphöjd polerad text. Stil 31.

B414 - 60 x 60 cm

B415 - 70 x 60 cm B416 - 40 x 50 cm B417 - 50 x 40 cm

B418 - 55 x 80 cm B419 - 70 x 60 cm B420 - 60 x 55 cm

Framsida finhuggen i mörkgrå 
granit, kanter råtillsatta.Text och 
dekor upphöjd polerad, 
dekorblad slipade. Baksidan 
slipad. Stil 1.

Framsidan finhuggen i mörkgrå 
granit, kanter råtillsatta. Text och 
dekor försänkt skuggbild. Dekor 
även slipad. Baksidan slipad.  
Stil 63. 

Framsida polerad i mörkgrå 
granit, kanter och baksida slipade. 
Text och dekor vitmålad. Stil 65.

Framsida polerad i svart granit, 
kanter råtillsatta. Dekor försänkt 
förgylld. Baksidan slipad.

Svart visningssten med laserfoto 
och olika textfärger. Guld, 
vitmålad, mörkgrå, ljusgrå,  silver 
(vitguld).

Framsida polerad hallands granit, 
slipade kanter, baksida och hjärta. 
Text och dekor försänkt förgylld. 
Stil 29.

Framsida polerad i hallands 
granit, kanter och baksida 
slipade. Text och dekor försänkt 
förgylld. Stil 7. 

Framsidan polerad (hjärtan) samt 
finhuggen i mörkgrå granit, 
kanter och baksida slipade. 
Infälld ljuslykta med öppning på 
framsidan.



Framsida polerad i svart granit, 
kanter råtillsatta. Text och 
dekor lasergraverad. Baksidan 
slipad. Stil 63.

B421 - 40 x 50 cm

Framsidan polerad i röd granit, 
kanter råtillsatta. Text och 
dekor lasergraverad. Baksidan 
slipad. Stil 63.

B422 - 40 x 50 cm

Framsidan polerad i röd granit, 
kanter råtillsatta. Text och 
dekor försänkt förgylld samt 
dekor polerad/slipad. Baksidan 
slipad. Stil 62.

B423 - 45 x 35 cm

Framsidan polerad i hallands 
granit, kanter råtillsatta. Text 
försänkt förgylld. Baksidan 
slipad. Stil 63.

B424 - 40 x 30 cm

EXEMPEL PÅ TILLBEHÖR

BARNSTENAR

B425 - Stenlykta med ljus
B426 - Polerat hjärta 
13x13 cm med valfri 
lasergraverad text

Marmorsparv och 
marmorduva

Vaser

Bronsparvar
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Välkommen att besöka oss eller vårt ombud

Norrsten AB

Sundbrogatan 6 | 937 31 Burträsk

Tel 0914 550 01 | Fax 0914 108 88

info@norrsten.se | www.norrsten.se
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