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OVERFLATE LUFTRENSENDE

Asak Gangbaneheller kan leveres med børstet 
overflate eller slett overflate. 

Et dekke behandlet med 
ASAK ClearNOx® bidrar aktivt til bedre 
luftkvalitet der hvor mennesker ferdes. 
ASAK Clear-NOx® er en transparent 
væske som påføres betongoverflaten 
under produksjonen. Dette gir en aktiv 
overflate i hele dekkets levetid. 
Leveres som standard på 
Asak Gangbaneheller i fargen grå.

Valgmuligheter

FARGER FORMATER

Gangbanehelle/Børstet
30x30x10

Antall/m2: 11,1
Vekt/stk: 21

Rød Terrakotta Blek Terrakotta Trøffel Sand Gangbanehelle/Børstet
30x45x10

Antall/m2: 7,4
Vekt/stk: 31

Gangbanehelle/Børstet
30x60x10

Antall/m2: 5,6
Vekt/stk: 42

Gangbanehelle/Børstet
45x75x10

Antall/m2: 3
Vekt/stk: 78

Gangbanehelle/Børstet
60x60x10

Antall/m2: 2,8
Vekt/stk: 81

Gangbanehelle/Børstet
90x60x10

Antall/m2: 1,9
Vekt/stk: 127

Vi har utviklet et nytt fargekonsept til uterommet i 
samarbeid med Dagny Thurmann-Moe og KOI 
Fargestudio. Fargene består av varme terrakottatoner 
som står godt til omkringliggende fasader og er særlig 
tilpasset norske lys- og værforhold. (På forespørsel.)

Ulike formater gir muligheter for å lage spennende mønster i dekket. 

Miljøvennlig, stilren, 
fleksibel og slitesterk!

REFERANSEPROSJEKT: 
OBOS borettslag på Vollebekk, børstet 
og slett overflate i grå og koksgrå, med 
ASAK ClearNOx®



REFERANSEPROSJEKT
Et byrom med stor lekeplass, blomsterbed og 
benker for sosiale samlinger. Her er det brukt 
Gangbaneheller grå med slett overflate.



REFERANSEPROSJEKT
OBOS borettslag på Vollebekk, børstet og slett 
overflate i grå og koksgrå, med ASAK ClearNOx®



PROSJEKTERINGSVERKTØY

NORSKPRODUSERT

Vi har utarbeidet 3D-objekter/BIM modeller for Revit. Ferdige 
objekter og teksturer til alle våre produkter beregnet for offentlig 
uterom, inklusive Asak Gangbaneheller er tilgjengelig for 
nedlasting på asak.no. Ønsker man å benytte enkle DWG-filer 
så har vi også dette tilgjengelig. 

Betong er et bestandig materiale med svært lang levetid. Det er 
også et særdeles fleksibelt materiale som enkelt kan tilpasses 
og formes etter ulike ønsker og behov. 

Med produksjon i Norge er man garantert produkter som 
tilfredsstiller strenge krav i forhold til kvalitet, miljø og HMS. 
Asak Miljøstein har fem fabrikker fordelt over hele landet, 
fra Bodø i nord, til Kristiansand i sør. Det gir en unik 
nærhet til markedet, uansett hvor i landet man befinner 
seg. Bruk av lokalt tilslag i produksjonen betyr også 
mindre transport og dermed mindre CO2 utslipp.  

EPD (Environmental Product Declaration) for 
Asak Miljøsteins produkter er tilgjengelig for 
nedlastning på asak.no og på nettsidene til 
EPD-Norge.
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KUNDESERVICE
ADMINISTRASJON
Hvamstubben 17, 2013 Skjetten
kundeservice: 64 00 60 60
e-post: asak@asak.no

DISTRIKTSKONTORER 
ØST/VEST
Avd. Fetsund og Hønefoss
telefon: 63 88 90 15
ordrefaks: 63 88 90 10
e-post: ordre@asak.no

SØR
telefon: 38 00 37 80
ordrefaks: 38 00 37 70
e-post: ordrekc@asak.no

MIDT
telefon: 74 80 42 10
e-post: midt@asak.no 

NORD 
telefon: 75 50 04 03
e-post: nord@asak.no
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