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Smakfulla,  
ekonomiska  
och flexibla  
fasadlösningar 
som håller  
i minst 60 år!

Projekt: Höghus, Vårvädersg, Södra Biskopsgården, Göteborg. 
Entreprenör: JÅLAB Bygg AB.

Absolut! steni fasadskivor är det 
mest prisvärda alternativet redan vid 
monteringstillfället. Med steni får du 
dessutom en fasad med en beräknad 
hållbarhet på minst 60 år enligt Norsk 
Byggforskningsinstitut, NBI Tekniskt 
godkännande. De flesta andra fasad-
material måste bytas ut efter 20, 30 
eller 40 år. steni fasadskivor är i  
princip underhållsfria, dessa egen-
skaper gör våra fasadskivor till en 
mycket lönsam investering. 
Dessutom när det gäller utseende, 
funktion och den oslagbara hållbar-
heten kommer detta hyresgästerna 
tillgodo i framtiden.
Lägre kostnader? - Ja, det är möjligt!
Använd steni fasadskivor!

Lägre kostnader? 
Är det möjligt?



steni®  fasad

Tommy Harman, 
Fastighetsingenjör 
Göteborg Stads 
Bostads AB

Projekt: Södra Biskopgården. Adress: Göteborg. Arkitekt: Arkitektkontor Vallgatan Acron AB. 
Byggherre: Göteborg Stads Bostads AB. Entreprenör: JÅLAB Bygg AB.  
Produkt: steni colour fasadskiva T7, matt och steni duo balkongskiva T6, matt och halvmatt. 

Tommy Harman, vad var orsaken till att ni valde 
steni colour fasadskiva som fasadmaterial?

Höghusen; Vi letade efter ett fasadmaterial som är 
underhållsfritt och har ett matt utseende.Vi sökte  
ett fasadmaterial som var relativt lätt så att vi kunde 
hantera stora skivformat så att vi kunde ta fram ur-
sprungskaraktären på husen.(Betongelement från 
början på 60-talet.) Det är också viktigt att fasa-
den håller sig  ren och snygg framåt i den smutsiga 
miljön vi har här i Göteborg.

Punkthusen; Putsen med tilläggsisoleringen bör-
jade flagna och spricka för några år sedan. Fukten 
började och leta sig in i den befintliga stommen 
och hade svårt att torka ut. Även här sökte vi ett 
fasadmaterial som har en lång livslängd och är un-
derhållsfritt.Vi letade efter ett alternativ till puts och 
tilläggs-isolering som har ett tilltalande estetiskt ut-
seende.Vi söker en säkerhet och trygghet med våra 
val av fasadmaterial. Vi vet också att steni colour 
fasadskiva har en mycket bättre slagtålighet och 
går bra att klottersanera.

Är ni nöjda med resultatet med steni colour 
fasadskiva?

Vad vi kan se hitills ser allt bra ut! Vi är nöjda med 
slutresultatet och husen fick det utseende som vi 
hade tänkt oss. Hyresgästerna är mycket nöjda  
med resultatet och fasadrenoveringen har lyft hus-
en flera dimensioner.

Vad anser du är den största skillnaden mellan 
steni colour och en fibercementskiva?

Fasadytan håller sig snyggare och renare på lång 
sikt. Fasadskivan är lättare och suger ej vatten 
samt att den är robust och slagtålig.

Kommer ni att välja steni colour fasadskiva  
i framtiden?

Vad vi ser idag och konstaterat under dessa år, så 
har jag den uppfattningen!

Göteborg Stads Bostad AB valde steni fasadskivor




