
ZURFACE 
– din partner i naturstensløsninger





Natursten giver en elegant finish, som er hårdfør og slidstærk. 
Den eksklusive naturstensflade samler og skaber rummet og un-
derstreger den arkitektoniske værdi. Dette gælder ikke kun histo-
riske bygninger, pladser og monumenter, men også nyopførte og 
moderne erhvervsdomiciler og boliger. 

ZURFACE er Danmarks største leverandør af naturstensløsnin-
ger. Vi tilbyder kompetent sparring og kvalificeret rådgivning, 
produktion og salg til såvel det professionelle som det private 
marked. 

Det rigtige materiale løfter projektet op på det tilstræbte niveau, 
også når materialet træder i baggrunden og blot indrammer 
stemningen og arkitekturens tænkte udtryk.

De mange materialetyper og overfladebehandlinger inden for 
natursten giver en omfattende variation af muligheder, som 
ZURFACE rådgiver om og udvikler specialløsninger til. Vi har 
leveret natursten til en lang række kendte pladser og bygninger, 
hvor materialerne og stedets historie og funktion er smeltet  
sammen. 

Det er ZURFACEs ambition at være markedets foretrukne produ-
cent og leverandør af natursten til både udendørs løsninger og 
interiør. Vi er en landsdækkende virksomhed, som er resultatet af 
flere virksomhedssammenlægninger gennem det seneste årti. Vi 
ønsker at fremstå som gode og loyale samarbejdspartnere, og 
vores udgangspunkt er respekt for såvel naturen og arkitekturen 
som mennesket.

ZURFACE – DIN PARTNER INDEN FOR NATURSTEN



UDENDØRS – HÅRDFØR 
ELEGANCE

I mange danske byer præger natursten gadebilledet. Tradi- 
tionelle brostensbelægninger over torve og handelsstrøg spiller 
sammen med de omgivende bygninger og understreger den  
historiske fortælling. Tusindvis af kvadratmeter pladser, torve og 
belægninger er beklædt med natursten fra ZURFACE. Klassiske 
kantsten og chaussésten i bornholmsk klippe har i århundreder 
modstået slid, trafik, kulde og regn. Den bornholmske gnejs og 
granit er både langtidsholdbar og smukt patineret. En belæg-
ning i natursten er en investering, der holder i hele stedets leve-
tid med minimal vedligehold. 

I moderne arkitektur breder natursten sig over udendørs facader 
og indendørs vægge og gulve. Skifer, kalksten og basalt er blandt 
materialerne, som giver en klassisk og afdæmpet overflade og 
understreger den seriøse fremtoning for kontordomiciler, monu-
menter og kulturbygninger. Spillet i den organiske natursten 
skaber liv og variation i de stilrene fliser og belægninger.

Via vores egen produktion af bornholmsk natursten og kvalitets-
produkterne fra vore internationale samarbejdspartnere tilbyder 
ZURFACE omfattende muligheder, så stenen og overflade- 
behandlingen får netop det ønskede udtryk.



INDENDØRS – EKSKLUSIV STEMNING
Interiør udført i natursten giver et eksklusivt indtryk, som hæver 
sig over andre materialer. Gulve af marmor og vægge af kalksten 
anslår stemningen, når gæsten træder ind i rummet, uanset om 
det er foyeren i Operaen eller hos en international koncern. Varm 
italiensk travertin skaber blød luksus fra sydlige himmelstrøg. Rå 
britisk skifer understreger et stærkt og dynamisk businessmiljø. 

ZURFACE har udarbejdet interiørløsninger i natursten til 
blandt andre internationale virksomheder, hoteller og well-
nessbade. Vi kan rådgive om såvel totalløsninger som enkelt-
stående skulpturelle elementer i rummet. Med forskellig be-
handling kan den samme sten for eksempel bruges som diskret, 

klassisk gulvflade og som rå og markant vægbeklædning med 
indbydende tekstur. 

Natursten leder naturligt både varme og kølighed, og materialet 
er derfor et oplagt og æstetisk valg til eksempelvis gulve og bade-
værelser, også i private boliger. 

ZURFACE tilbyder et omfattende udvalg af kvalitetsprodukter fra 
vore internationale samarbejdspartnere, og vi har desuden egen 
produktion af bornholmsk granit og gnejs. Med de forskellige 
overfladebehandlinger kan den ønskede sten altid tilpasses det 
konkrete design og udtryk. 



ZURFACE samarbejder med en række store internationale leve-
randører af natursten, blandt andre Burlington Stone fra Stor-
britannien og Basaltite og Vaselli fra Italien. Vi stiller samme 
høje krav til vore samarbejdspartnere, som vi gør til vores egen 
produktion af bornholmsk granit og gnejs, og vi garanterer altid 
kvalitet, teknisk håndværk, ansvarlighed og troværdighed. 

Det gælder både virksomhedernes produkter og deres værdier på 
områder som produktionsmetoder, miljø og arbejdsforhold. 

Den varme, italienske Travertin har været brugt til at beklæde 
termiske bade siden romertiden. Den hårde, kompakte lavasten 

Basaltite bliver betrådt på gulve over hele verden. De organiske 
variationer i Burlingtons forskellige typer skaber levende rum. 
Alle naturstenene har forskellige anvendelsesmuligheder, som 
vore samarbejdspartnere har særlig ekspertise inden for. 

ZURFACEs samarbejdspartnere er hver især specialiserede i deres 
områdes særlige stentype, som de har udhugget og bearbejdet 
i generationer. De behandler naturstenen efter netop dens sær-
lige kvaliteter, og de rådgiver om, hvordan vores kunder kan få 
det optimale resultat ud af materialet. I Danmark er ZURFACE 
eneforhandler af såvel Burlingtons som Vasellis og Basaltites  
natursten. 

SÆRLIGT UDVALGTE SAMARBEJDSPARTNERE 





Danmark hviler på bornholmsk klippe. Fra byernes brostens-
belagte torve til domicilernes stilrene linjer har den bornholm-
ske gnejs og granit i århundreder tilført en klassisk og hårdfør  
elegance og modstået klimapåvirkninger og trafik. 

ZURFACE har eneret på at bryde i de fire tilbageværende danske 
stenbrud. Vi producerer blandt andet fliser, chaussésten, kantsten 
og trappetrin af den bornholmske klippe.

BORNHOLMSK KLIPPE – DANMARKS FUNDAMENT
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BLÅ RØNNE

Blå Rønne er den mest 
udbredte af de bornholmske 
granitter. Den kaldes også 
Kongegranitten. Stenens rå 
overflade er antracitgrå, mens 
den bliver dybt blåsort med et 
finkornet tredimensionelt 
udtryk, når den bliver poleret. 
Denne kontrast bliver værdsat 
af stenhuggere, som udnytter 
de forskellige overfladebe-
handlinger ved eksempelvis 
monumenter.

MOSELØKKE

Moseløkke er en rødlig 
punktgranit med mellemstor 
kornstørrelse. Granitten kan 
brydes i forholdsvis store 
blokke, og derfor anvendes 
den ofte til større billedhug-
gerarbejder. Moseløkke er 
udbredt som brolægning i 
danske byer og til trappean-
læg på gamle gårde. Dens 
nuancer varierer fra rosa i den 
rå form til dyb rødbrun, når 
overfladen bliver poleret.

PARADIS

Paradis er en antracitgrå, 
finkornet gnejs, som er 
kendetegnet ved et særpræg i 
mønstret i form af sorte, 
hvide og grålige striber, der 
slynger sig bølgende over  
i stenen.

Mønsteret giver gnejsen et 
levende udtryk, som forstær-
kes, når stenen bliver våd eller 
poleret og den grå overflade 
bliver næsten sort. 

HELLETSBAKKE

Helletsbakke er den mest 
grovkornede af granittyperne 
fra Bornholm. Den er 
udbredt som belægning og 
brosten, og den optræder ofte 
i en blanding med de øvrige 
granitter. 

Den rødlige karakter med 
sorte strøg har tydeligt 
udviklede og levende krystal-
ler, som får størst kontrast, 
når stenen er poleret. 
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