
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. 



 GRAVSTENAR 
som tillverkas i vår fabrik.

SVENSKT HANTVERK 

MED TRADITION.

NORRSTEN STARTADE 1984 OCH VÄXTE SNABBT 

TILL EN AV NORRA SVERIGES STÖRSTA GRAVSTENS-

TILLVERKARE. 

10 år senare förvärvades Norrsten av Norrlands Gravyr där 
den yngre generationen, syskonen Peter Löfvenius, Anna 
Wännström, Johan Löfvenius och Jenny Löfvenius 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.

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%

K007

 



Vi har ett brett  sortiment - VÄLJ ERT PERSONLIGA MINNESMÄRKE

B433 - 50 x 60 cmB431 - 45 x 65 cm

Framsidan finhuggen i Ljusgrå granit. 
Kanterna och del av framsidan råhuggen. 
Baksidan slipad. Text djupförsänkt. Stil 54.

Framsidan finhuggen i Mörkgrå granit. Kanterna 
och kantslaget råhuggna. Baksidan slipad. Text och 
dekor djupförsänkt. Dekoren även slipad. Stil 15.

B429 - 50 x 60 cmB428 - 55 x 50 cm

Framsidan polerad i Svart granit. Kanterna 
och baksidan slipade.

Framsidan polerad i Ljusgrå granit. Kanterna och 
baksidan slipade. Finhuggen bård. Text och dekor 
försänkt vitmålad. Dekor även slipad. Stil 7.

B426 - 55 x 50 cmB410 - 45 x 55 cm

Framsidan polerad i Ljus Labrador. Kanterna 
råhuggna. Sjön och baksidan slipad. Text och 
dekor försänkt förgylld. Stil 63.

Framsidan och kanterna polerade i Svart granit 
(polerade kanter tillkommer på priset)
 Kanterna kan även slipas. Baksidan slipad. 



B441 - 40 x 55 cmB440 - 60 x 50 cm

Framsida polerad i Svart granit. Kanterna 
råhuggna. Baksidan slipad. Dekoren polerad på 
blästrad botten med förgylld sol. Texten försänkt 
förgylld. Stil 13.

Framsidan finhuggen i Svart granit. Kanterna och 
kantslaget råhuggna. Baksidan slipad. Dekor 
lasergraverad (vid egen dekor tillkommer en kostnad.)

B439 - 45 x 60 cmB437 - 55 x 65 cm

Framsidan polerad i Ljusgrå granit. Kanterna 
och baksidan slipade. Text och dekor försänkt 
vitmålade. Stil 61.

Framsidan polerad i Mörkgrå granit. Kanterna 
råhuggna. Baksidan slipad. Dekor upphöjd polerad 
på finhuggen botten. Text försänkt vitmålad. Stil 80.

B435 - 50 x 65 cmB434 - 45 x 50 cm

Framsidan polerad i Hallands granit. Kanterna 
och baksidan slipade. Dekoren slipad samt 
finhuggen.

Framsidan polerad i Hallands granit. Kanterna 
råhuggna. Baksidan slipad, pris på hål och lykta 
tillkommer.



B446 - 45 x 60 cm

Framsidan polerad i Svart granit. 
Kanterna och kantslaget 
råhuggna. Baksidan slipad. 

B447 - 60 x 65 cm

B448 - 65 x 45 cm B450 - 55 x 60 cm B451 - 60 x 40 cm

B452 - 50 x 65 cm B455 - 45 x 55 cm B456 - 45 x 60 cm

Framsidan polerad i Mörkgrå granit. 
Kanterna polerade (tillkommer på 
priset). Baksidan slipad. Dekor 
lasergraverad. Text försänkt 
silvermålad. Stil 80

Framsidan finhuggen i Mörkgrå 
granit. Kanterna råhuggna. 
Baksidan slipad. Text och dekor 
djupförsänkt. Stil 56.

Framsidan polerad i Röd Vånga. 
Kanterna och baksidan slipade. 
Bård och konturrand försänkt 
finhuggen. Text och dekor 
försänkt förgylld. Stil 30.

Framsidan finhuggen i Mörkgrå 
granit. Kanterna råhuggna. 
Baksidan slipad. Dekor 
djupförsänkt.

Framsidan polerad i Mörkgrå granit. 
Kanterna råhuggna. Baksidan slipad. 
Bård, dekor och text upphöjd 
polerad på finhuggen botten. Stil 55.

Framsidan finhuggen i Mörkgrå 
granit. Kanter råtillsatta. Baksidan 
slipad. Infälld granitoval.
Eget motiv (foto) tillkommer på priset. 
Text djupförsänkt. Stil 63.

Framsidan polerad i Mörkgrå 
granit. Kanterna och baksidan 
slipade. Dekor upphöjd samt slipad 
på finhuggen botten. Sol förgylld. 
Text försänkt vitmålad. Stil 63.

B442 - 50 x 70 cm

Framsidan polerad i Svart granit. 
Kanterna och kantslaget råhuggna. 
Baksidan slipad. Foten finhuggen. 
Dekor lasergraverad (vid egen dekor 
tillkommer en kostnad.)



Framsidan finhuggen i Ljusgrå granit. 
Kanterna och kantslaget råhuggna. Baksidan 
slipad. Dekor djupförsänkt samt blästrad. 

Framsidan finhuggen i Mörkgrå granit. 
Kanterna och kantslaget råhuggna. 
Baksidan slipad.  Dekor djupförsänkt.

K354 - 60 x 80 cm K382 - 50 x 70 cm

B406 - 60 x 85 cm B409 - 75 x 75 cm

Framsidan polerad i Mörkgrå granit, kanter 
och baksidan slipade. Text och konturrand 
vitmålad. Infälld ljuslykta. Stil 17.

Framsidan polerad i Svart granit, kanter 
råtillsatta. Text försänkt förgylld. Duva 
vitmålad. Infälld rund ljuslykta. Stil 80.

Vi har ett brett sortiment utav infällda ljuslyktor. Se mer på www.norrsten.se

K129 - 50 x 70 cm
Framsidan polerad i Hallands granit. Kanterna och 
baksidan slipade. Dekoren upphöjd samt slipad på 
finhuggen botten. Solen förgylld. Text försänkt 
ljusmålad. Stil 57 kursiv.



Framsidan finhuggen i Ljusgrå 
granit. Kanterna råhuggna. 
Baksidan slipad. Text och dekor 
djupförsänkt. Stil 15.

K392 - 40 x 40 cm

Framsidan slipad i Ljusgrå 
granit. Kanterna slipade.
Text och dekor djupförsänkt. 
Stil 30.

B425 - 50 x 60 cm

Framsidan polerad i Svart granit. 
Kanterna råhuggna.
Text och dekor lasergraverad. Eget 
motiv (foto) tillkommer på priset. 
Stil 17 och Lucida Handwriting.

B430 - 30 x 60 cm 

Framsidan polerad i Svart granit. 
Kanterna och kantslaget 
råhuggna. Text och dekor 
lasergraverad. Eget motiv (foto) 
tillkommer på priset. Stil 36.

B443 - 35 x 40 cm

EXEMPEL PÅ TILLBEHÖR

LIGGANDE STENAR - fler finns på hemsidan.

Bronssparvar
B426 -  Lasergraverat 
hjärta 13x13 cm med 
valfri text

Marmorsparv och 
marmorduva

Vaser

Blomlist (blomram)

4          8         9        10

Mer finns på www.norrsten.se



Välkommen att besöka oss eller vårt ombud

NORRSTEN AB
Sundbrogatan 29 , 937 31 Burträsk

Tel 0914-55001
info@norrsten.se     www.norrsten.se
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