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V år historia tar sin början år 1894

när sjömannen August Karlsson mönstrar av
för gott och börjar försörja sig som stenhuggare.
Tjugofem år senare lägger Augusts son Carl Olof
Karlsson grunden till den stenindustri som vi
idag känner som C. G. Karlssons Stenhuggeri.
Med fyra generationer stenhuggare i ryggen
kan vi tryggt säga att kunskapen och känslan
för sten sitter i väggarna här i Sannäs.
Vi pratar gärna om hur stenhuggeriet har utvecklats
och vuxit under åren. Traditionen är viktig för oss. Att
vi värnar om vår historia är viktigt även för dig som
återförsäljare och kund. Hur kan den vara det? Hur
påverkar vårt sätt att tänka och arbeta produkterna vi
tillverkar? Låt oss förklara.

förts vidare från far till son och fortfarande genom
syrar hela vår verksamhet. August och sonen Carl
Olof vann snart ett gott rykte som skickliga tillverkare
av vackra gravstenar. Idag sätter C. G. Karlssons Sten
huggeri en ära i att tillverka välgjorda, vackra bänk
skivor under noggrann kvalitetskontroll.

Ansvar mynnar ut i trygghet och kvalitet
När August Karlsson gick i land måste han förse sin
familj med tak över huvudet och mat för dagen – det
fanns helt enkelt inget utrymme för fusk i arbetet.
Här hittar vi grundvalen för en anda av noggrannhet
och respekt för råvaran vi arbetar med, en anda som

Stadiga rötter – bästa förutsättningen för tillväxt
C och G står för Carl Georg. Det är han och hans
söner som utvecklat verksamheten till ett modernt
företag som idag levererar bänkskivor till runt 30 kök
i veckan. Och produktionen fortsätter att växa och
utvecklas. Precis som Carl Georgs far och farfar lät

Stenen, traditionen och hantverket ger oss förutsättningar att gå framåt mot nya utmaningar.

företaget formas och utvecklas med marknaden tar
C. G. Karlssons Stenhuggeri nu ett spännande kliv
mot framtiden. Efter drygt 100 år som familjeägd
rörelse har företaget allierat sig med Bo Larsson och
Lars Mogren.
Med rötterna stadigt i vår tradition och historia fort
sätter vi att förädla den bohuslänska graniten till
vackra och användbara produkter.

Hantverk och teknik öppnar möjligheter
En bänkskiva har en form, en yta och en kant. Kanten
i sin tur har en profil. Utseendet på bänkskivans hörn
kan också varieras. Det finns verkligen stora möjlig
heter att ge bänkskivan ett personligt utseende! Vi
hjälper gärna till med idéer och goda råd.
Ytans bearbetning påverkar både stenskivans tålighet
och utseende. Med rätt ytbearbetning kan du kon
trastera eller matcha kökets eller badrummets övriga
inredning. Välj mellan följande ytbearbetningar:

H antverket bär den tekniska ut

vecklingen på C. G. Karlssons Stenhuggeri
framåt. Vårt mål är att tillverka bänkskivor
med hantverksmässig kvalitet till konkurrens
kraftiga priser. Genom att låta tekniken ta
avstamp i hantverket behåller vi känslan för
arbetet samtidigt som vi drar nytta av nya,
avancerade maskiner som underlättar och
ökar precisionen i tillverkningen.

Sten är ett fantastiskt formbart material. Den sam
lade erfarenheten som finns här i Sannäs hjälper oss
att utnyttja tekniken effektivt och kreativt. Vi försöker
se möjligheter istället för begränsningar. Därför be
höver du inte fråga vilket standardsortiment vi har
– berätta i stället hur du vill att din bänkskiva ska se ut.
De mest avancerade verktygen
Inga maskiner i världen kan ersätta ögat och handen.
Därför tillverkar vi fortfarande de exklusiva, estetiska
detaljerna för hand. Vi tittar. Vi rör. Vi formar stenen
efter de förutsättningar den ger oss.

Blankpolerad – slät, spegelblank yta
Mattslipad – slät, matt yta
Antikborstad – ojämn men ändå tät, len yta
Kantytan är ofta densamma som bänkskivans. Men
det behöver den inte vara. Bryt t.ex. av en antikbor
stad yta med en mattslipad kant och du får en spän
nande kontrast.
Kantprofilen kan utformas på olika sätt. De vanli
gaste profilerna är en fasad eller postad (halvrundad)
kant . Vi har även tagit fram egna kantprofiler för att
förstärka stenens massiva intryck.

Vi är måna om att bevara känslan och respekten för råvaran vi arbetar med. Vår yrkesstolthet är en del av din kvalitetssäkring.

Hörnen kan göras runda, raka eller kapas i valfri vinkel.
Arbeta med harmoni eller kontrast.
Urtag för modern köksutrustning är nästan standard
idag. Vi fäller in diskhon eller spishällen i bänkskivan
så att de kommer till sin rätt – både utseendemässigt
och praktiskt.
Förstärkning kan vara nödvändigt i utsatta partier där
skivan är känslig för belastning. Det kan t.ex. vara en
extra lång stenskiva, stenskivor med smala sektioner
eller urtag. Därför har vi vår egen metod när vi gör
urtag i skivorna. Med en förstärkning på bänkskivans
undersida i form av en glasfiberarmering behöver du
inte oroa dig för sprickbildningar eller knäckta skivor.
Underhållsfritt är alltid populärt. Sten är lättskött och
med vår permanenta impregnering får du i princip en
underhållsfri bänkskiva.
Vår yrkesstolthet är en del av din kvalitetssäkring. När
våra kunniga hantverkare formar stenen efter dina
önskemål får du en produkt som klarar högt ställda
kvalitetskrav samtidigt som den alltid kännetecknas
av genuin hantverkskicklighet.

K valitet utmärker alltid en verkligt skicklig
hantverkares arbete – ända från det han väljer
sitt råmaterial tills produkten är levererad och
tas i bruk. Stenen vi arbetar med har formats av
naturen i tusentals år. När naturen levererar
kvalitet – då gör vi det också.

Vi lutar oss mot mer än hundra års erfarenhet när vi
ställer upp villkoren för den sten vi väljer ut och sedan
följer från stenbrottet ända fram till din dörr. Det här
är vad kvalitet betyder för oss i vardagen.
Materialval All sten vi arbetar med är speciellt utvald
för att klara de krav som ställs på en bänkskiva idag.
Den skall fungera både som en oöm, slitstark arbets
bänk samtidigt som den är ett spännande inslag i in
redningen.
Sten är ett naturmaterial som varierar i nyans, struktur
och mönster. Det är en del av den naturliga skönheten
hos en bänkskiva i granit eller marmor. Men för stora
avvikelser kan skapa oro. Därför använder vi bara sten
av klass 1 för att få en så homogen råvara som möjligt.
För att få ett enhetligt, exklusivt intryck tillverkas dess
utom alla skivor du beställer ur samma stenblock.

Vi arbetar med bohusgranit, svart granit, svart dia
bas, cararramarmor och mörk labrador. Granit och
svart diabas är mycket tåliga ämnen för bänkskivor.
De klarar värme, vatten och omild behandling från
t.ex vassa knivar utan att ta skada. Alla stensorter för
utom marmor passar utmärkt även till utekök.
Spårbarhet Vi vet var den sten vi arbetar med kom
mer ifrån. Kvalitet, vare sig det gäller sten eller arbets
miljö, är inget vi kompromissar med. Bohusgraniten
bryts bara några kilometer från Sannäs.
Råmaterialet förädlas i flera steg och eventuella av
vikelser syns inte förrän produkten är färdig. Tack vare
personliga kontakter kan vi hålla oss informerade om
kvaliteten i varje steg under förädlingsprocessen.
Med full spårbarhet från stenbrottet fram till oss i
Sannäs kan vi kontrollera att vår kravspecifikation på
råmaterialet följs upp i varje led.
Förstärkning Sten är ett tåligt och starkt material
men trots det kan känsliga partier behöva förstärkas.
Med vår egen metod för armering och gjutning på
bänkskivans undersida minimerar vi risken för skador
på skivan under transport, montering och alla de år
bänkskivan kommer att vara i bruk.

Kalibrering Alla bänkskivor är kalibrerade till samma
tjocklek. Informationen dokumenteras och sparas
med ordern så att de nya bänkskivorna passar med
de övriga om du vill komplettera din beställning.
Lagerhållning När du beställer bänkskivor från oss
spar vi alltid bitar av det stenblock dina skivor till
verkats ur i några månader. Det ger dig möjlighet att
komplettera din beställning senare och garanterat få
sten med samma utseende som övriga bänkskivor.

Transport Vi vill ta ansvar för den färdiga bänkskivan
även efter det att den lämnat stenhuggeriet i Sannäs.
Vi gör det genom att alltid leverera i säkra transport
förpackningar med tydliga lyftinstruktioner. På så vis
undviker vi skador på både bänkskivor och människor.
Garanti De gånger oturen är framme kan vi tack vare
vår lagerhållning ersätta reklamerade skivor med nya
ur samma stenblock. Självklart alltid med högsta
prioritet i både produktion och transport.

Leveranssäkerhet Målet är att aldrig missa en order.
Det är irriterande och dyrt för alla parter. Vi levererar
i tid och enligt rätt specifikation.

Kvalitet utmärker alltid en skicklig hantverkare – från val av råvara till produktion och leverans.

På C. G. Karlssons Stenhuggeri fortsätter vi naturens arbete – vi låter 120 års erfarenhet forma ett levande material
till en inredningsdetalj i perfekt harmoni med ditt hem. Vår specialitet är bänkskivor i sten till kök och badrum
– vackra bänkskivor som förenar dagens krav på funktion och lättskötthet med personlig design.
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