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Aas Adel og Aas Baron Sirkel belegningsstein

- -Et utemiljø å være stolt av

     Sirkelstein        Leggeanvisning     Veiledning        Tegninger av stein
   _____________       _____________  ______________               ________________
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Legging av sirkel
belegningsstein
Sirkelstein danner dekorative innslag i
gårdsplassen og kan gjerne brukes til å
forsterke uttrykket av enkeltgjenstander som
blomsterurne etc.

Sirkelstein er ulike typer stein som til
sammen danner en sirkel.

Før legging av sirkel må alle steiner på pall
sorteres.

Det kreves 8 ulike størrelser stein for å
bygge en komplett sirkel. Som tilbehør til
hver enkelt pall følger dette heftet som
inneholder tegninger av størrelsen til de 8
ulike steinene.

Det kan være litt utfordringer med å sortere
de ulike størrelsene, da det kun er noen mm
som skiller de største størrelsene. Men det
går helt fint å bygge sirkel om en for
eksempel bytter om på stein størrelse 7 og 8
ved noen tilfeller. Her er det bare å prøve seg
fram til en er fornøyd.

Når en legger sirkelstein er det svært viktig
at en legger steinen med ca 2 mm
mellomrom mellom hver stein- Formene
som produserer steinen er konstruert slik at
det SKAL være et 2 mm mellomrom mellom
hver stein på alle sider av steinen. Hvis en
presser steinen helt tett sammen, vil en få
problemer med å legge sirkelen.

Når sirkelen er ferdig lagt skal det være noen
steiner i overskudd av hver størrelse av
steinene. Dette er gjort med hensikt slik at
sluttkunde kan «pusle» litt med hvilke stein
størrelser en synes passer best.
Utvendig diameter ved komplett sirkel er
210 cm.

Sirkel belegningsstein leveres kun i hele
paller. En pall består av en komplett sirkel
som dekker et areal på 3,47 m2.
Se tabell side 5 for antall stein som skal være
med i en komplett sirkel.

Sirkelstein finnes i typene Aas Adel og
Aas Baron belegningsstein.

Ved legging av Aas Adel (tromlet) er det
anbefalt at ”fals” skal
ligge ned mot bakken.

 Ved legging av Aas Baron (glatt stein) er
det anbefalt at ”fals” skal være synlig/opp.

Dette er pga at normalstein i seriene Aas
Adel (tromlet) mangler ”fals” og Aas
Baron har synlig fals.

Pall med Aas Adel ( tromlet)
-  består av steiner som er håndplukket

etter tromling på fabrikk. Her prøver
vi å legge steiner slik at størrelse nr 1
ligger øverst på pall, deretter nr 2,
deretter nr 3… 4…. 5…. 6…. 7…..og
nr 8 nederst på pall. Men sluttkunde
må likevel sortere steinene på pall før
en starter å legge sirkelen.

Pall med Aas Baron (glatt stein)
- kommer på pall der de ulike

størrelsene er blandet på pall. Sirkel nr
1- 5 kommer som to rader på pall. I
tillegg ligger det noen ekstra steiner av
hver størrelse på pall. Sirkel 6- 8
ligger som 4 rader med stein på pall.
Sluttkunde må sortere steinene på pall
før en starter å legge sirkelen. En vil
her oppleve at en får mange steiner til
overs av størrelse 6 – 8 etter at sirkel
er ferdig lagt. Se egne bilder av rader
på pall side 3.
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Bildet under viser Aas Baron sirkel størrelse 1- 5. Hver pall består av 2 rader med slik stein + noen ekstra
stein av hver størrelse.

Bildet under viser Aas Baron sirkel størrelse 6-8. Hver pall består av 4 rader med slik stein. En vil her
oppleve at en får en del overskudd av steiner  av størrelse 6 - 8 etter at sirkel er ferdig lagt.
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Bildet over viser Aas Baron sirkelstein. Her har
sluttkunde i tillegg fellt ned større stein som er
spesiallaget på byggeplass i  brun farge mot
overgangen mot Aas Baron normalstein.

Bildet under viser ferdig lagt sirkel i Aas Adel
(tromlet). Vær oppmerksom på at ved legging
SKAL det være minst 2 mm mellomrom mellom
hver stein på alle sider i sirkelen ved legging. Etter
legging justeres fuger mellom steinene med en
murskei el. for å oppnå jevne åpne rom mellom
steinene.
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Aas Adel og Aas Baron
sirkelstein

Før legging av sirkel kan starte må steinene
sorteres etter tegninger av steiner i denne
veiledning på side 6 - 12:

Når sirkelen er ferdig lagt skal det være noen
steiner i overskudd av hver størrelse av
steinene. Dette er gjort med hensikt slik at
sluttkunde kan «pusle» litt med hvilke stein
størrelser som passer best i alle sirklene.

Det kreves 8 ulike størrelser stein for å
bygge en komplett sirkel.

Det kan være en liten utfordringer å sortere
de ulike størrelsene, da det kun er noen mm
som skiller de største størrelsene.

Husk at det går helt fint å bygge sirkel om en
for eksempel bytter om på
stein størrelse 7 og 8 når en legger sirkelen.

Ved legging : Husk minimum 2 mm avstand
mellom alle steiner i hele sirkelen.

Tegninger av stein:

Ved utskrift av denne veiledning i A4 format
skal mål på tegninger stemme med fysiske
mål på de ulike størrelsene av stein.

Tegninger brukes som mal ved sortering av
stein før legging av sirkel.
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Tegninger av stein:

Ved utskrift av denne veiledning i A4 format
skal mål på tegninger stemme med fysiske
mål på de ulike størrelsene av stein.

Tegninger brukes som mal ved sortering av
stein før legging av sirkel.
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Tegninger av stein:

Ved utskrift av denne veiledning i A4 format
skal mål på tegninger stemme med fysiske
mål på de ulike størrelsene av stein.

Tegninger brukes som mal ved sortering av
stein før legging av sirkel.
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Tegninger av stein:

Ved utskrift av denne veiledning i A4 format
skal mål på tegninger stemme med fysiske
mål på de ulike størrelsene av stein.

Tegninger brukes som mal ved sortering av
stein før legging av sirkel.



10

Tegninger av stein:

Ved utskrift av denne veiledning i A4 format
skal mål på tegninger stemme med fysiske
mål på de ulike størrelsene av stein.

Tegninger brukes som mal ved sortering av
stein før legging av sirkel.
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Tegninger av stein:

Ved utskrift av denne veiledning i A4 format
skal mål på tegninger stemme med fysiske
mål på de ulike størrelsene av stein.

Tegninger brukes som mal ved sortering av
stein før legging av sirkel.
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Tegninger av stein:

Ved utskrift av denne veiledning i A4 format
skal mål på tegninger stemme med fysiske
mål på de ulike størrelsene av stein.

Tegninger brukes som mal ved sortering av
stein før legging av sirkel.


