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There`s no
compromise
on quality

LINTHO
STEINMILJØ
- ledende leverandør av steinbelagte toppdekker

Lintho Steinmiljø AS ble etablert i 1985, og er i dag
Norges ledende leverandør av toppdekker
i belegningsstein. Som den første i landet med et
totalkonsept basert på maskinell legging, har vi
opparbeidet unik kompetanse innenfor et fagområde i stadig utvikling.
Lintho Steinmiljø består av fagfolk med lang
erfaring og unik kompetanse på oppbygging,
utførelse og prosjektledelse. Foruten spesialmaskiner for legging av belegningsstein, har vi
masseutleggere i ulike størrelser for utlegging og
presis avretting av settelag.
Lintho Steinmiljø utfører jobber for grunnentreprenører eller større hovedentreprenører
innen bygg og anlegg, samt direkte på oppdrag
fra byggherre. Sentral beliggenhet i Østfold, gjør
det mulig for oss å påta oss ulike prosjekter over
store deler av Norge - og i Sverige.
Lintho Steinmiljø har ikke bare spilt en viktig rolle i
bransjens utvikling frem til i dag. Vi har en klar målsetting om å styrke vår posisjon som ledende totalleverandør av steinbelagte toppdekker i Europa.
Derfor setter vi vår ære i å være et klart førstevalg
også i fremtiden!

LINTHO OMRÅDESIKRING
Lintho Områdesikring AS ble etablert i 2011, og er
en totalleverandør av permanente og midlertidige
sikkerhetsløsninger. Sammen med Lintho Steinmiljø
kan selskapet tilby komplette leveranser for ulike
typer bygg og anlegg.
Lintho Områdesikring er landsdekkende
leverandør av
• sikkerhetsgjerder
• portløsninger
• byggegjerder
• publikumsgjerder

Revisjon
Revisjon i privat sektor • Bankrevisjon • Revisjon i ideelle organisasjoner og stiftelser • Revisjon for ikke-revisjonspliktige
Forenklet revisjon av regnskapet • Rådgivning • Økonomistyring • Risikostyring • Intern kontroll og internrevisjon
Finansiell rådgivning • Verdsettelse • Restrukturering og organisasjonsutvikling • Selskapsrett • Konkursbehandling og gransking

Nedre Vollgate 3, 0158 Oslo;
Vangsveien 10, 1814 Askim;
Tlf: 91 800 500 • post@revision.no
www.revision.no

Skatt og avgift
Alminnelig bedriftsbeskatning • Personbeskatning • Arv og generasjonsskifte • Merverdiavgift
Regnskap og lønn
Generell regnskapsføring • Lønn • Merverdiavgift • Utarbeidelse av selvangivelse og ligningspapirer
Revisorutarbeidelse av regnskap/årsoppgjør

Belegningsstein som toppdekke brukes blant
annet på
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• havner
• terminalanlegg
• logistikkanlegg
• industri og verksted
• flyplasser
• parkeringsanlegg

En utfordring til, takk.
Det er de krevende jobbene som gir anledning til å vise hva vi kan. Grundige
forberedelser, effektivitet og ryddige rutiner er fundamentet i alt vi gjør.
Innsatsvilje og kunnskap til å finne de beste løsningene er reisverket.

Vi kaller det arbeidsglede. Det er godt å bygge på.

www.tsmaskin.no - www.jobbistangeland.no

KOMPLETTE
LEVERANSER
Fra rådgivning til utførelse
Få i Norge har like lang erfaring og unik kompetanse på
steinbelagte toppdekker som Lintho Steinmiljø. Fordi vi har
vært aktiv i å utvikle bransjen og introdusere nye bruksområder, er vi foretrukket både som leverandør og
konsulent i ulike prosjekter.
Lintho Steinmiljø er landsdekkende og utfører arbeider
for totalentreprenør, grunnentreprenør eller i selvstendige
entrepriser på oppdrag fra byggherre. Vi har nødvendig
kompetanse og spesialutstyr for å påta oss selv de mest
krevende prosjekter - uansett størrelse.
Våre leveranser inkluderer
• levering av masser, utlegging og planering av bærelag
og settelag
• levering av belegningsstein og betongprodukter fra
anerkjente produsenter
• maskinell legging av belegningsstein, fuging, vibrering
og kanttilpassing
• kvalitetsdokumentasjon på produkter og utførelse
• rådgivning og utførelse av enkeltkomponenter
Dimensjonering
Toppdekker av belegningsstein dimensjoneres etter den
belastningen anlegget skal utsettes for, og ut fra de
forutsetninger som finnes på stedet.
Finavretting
Vi tilbyr avretting av underlag også for andre typer toppdekker - med eller uten undervarme. Vår laser- og
ultralydstyrte masseutlegger kan utføre avretting av
underlag med meget strenge toleranser, og dermed
minsker risikoen for merforbruk av masser og feil i utførelsen
av høyder og fall.

1859 SLITU
Tlf: 69 89 38 74 - www.herstadas.no

Alt innen
grunnarbeider

PARKERINGSANLEGG
- som skapt for bruk av belegningsstein
Parkeringsanlegg med belegningsstein er et svært godt
alternativ til asfalt - både når det gjelder kvalitet og pris.
Maskinlagte steindekker er ikke bare rimeligere - de har
også tekniske egenskaper som gjør denne typen toppdekke særlig egnet til parkeringskjellere.
Hvorfor belegningsstein som toppdekke i
parkeringskjellere?
• kan etableres i lukkede bygg
• kan etableres under lave takhøyder
• gir lyse dekker som reduserer kravet til belysning
• gir lave vedlikeholdskostnader
• kan etableres uten sluk der grunnforholdene gir
god drenasje
• kan benytte stein i ulike farger for markering
• har lang teknisk livslengde og tåler vridningskrefter meget godt
• er motstandsdyktig mot oljer og kjemikalier
• konkurransedyktig på pris sammenliknet med
alle typer faste dekker
Ethvert parkeringsanlegg har sine forutsetninger og
rammer. Derfor er vi alltid behjelpelige med råd og
veiledning. Sammen kommer vi frem til det beste
resultatet!

Multiblokk produserer industristein, drenstein
samt et bredt utvalg av betongvareprodukter
Se vårt utvalg på www.multiblokk.no

Spør oss gjerne, vi kan svare på det
meste når det gjelder:

Postboks 7, 1851 MYSEN
Tlf. 952 10 058 / 913 37 896

www.mona.no

Knuste materialer
Grov og ﬁnknusing
Radonfrie og ikke reaktive tilslagsmaterialer
Kvalitetskrav
Leveranser til prosjekt

VAKUUMLØFTERE
- gjør arbeidsdagen mer effektiv for den proffe

Lintho Steinmiljø importerer og selger anerkjente
vakuumløftere fra svenske Pritec Vaculyft AB ergonomiske maskiner for enkel håndtering av blant
annet kantstein, naturstein og gangbaneheller.
Gjennom å benytte leggemaskiner oppnås såvel
økonomisk som ergonomisk gevinst. Vakuumløftere
reduserer leggetiden, samtidig som risikoen for
arbeidsrelaterte skader minsker.
Vakuumløfteren er enkel å rigge til. Med et meget
enkelt håndgrep kan du også bytte verktøy og
dermed løfte alt fra stein og heller, til kumlokk og
sekker.
		
Maskinene kommer i flere ulike utgaver - alle med
spesifikke egenskaper for å møte de ulike behovene
til maskinentreprenører, anleggsgartnere og andre
profesjonelle utøvere.

TLF: 69 89 85 85

Lintho Områdesikring er en landsdekkende totalleverandør av sikkerhetsløsninger som gjerder og
porter. I nært samarbeid med kunde, skreddersyr vi
komplette leveranser i henhold til gjeldende krav og
individuelle spesifikasjoner.

OMRÅDESIKRING

Panelgjerder
Vi tilbyr markedets mest stabile gjerdesystem. For
maksimal stabilitet er panelet utført med valset 20 mm
U-profil. Paneler og stolper leveres i galvanisert
utførelse, samt eventuelt pulverlakkert i ønsket
RAL-farge.
Byggegjerder
For maksimal stabilitet og styrke leveres byggegjerdene med tre horisontale rør. Løsningen er svært
gunstig på steder hvor gjerdet må flyttes ofte.
Publikumsgjerder
Solid modell med 38 mm rør og 19 spiler. Enkel og
sikker montering med to sikkerhetskroker. Egner seg
godt som sperre ved store arrangement og som
midlertidig sperring ved mindre arbeid.
Portløsninger
Vi leverer portløsninger i alle utførelser. Vårt utvalg
omfatter alt fra skyveporter til motoriserte eller
manuelle slagporter i ønsket lengde. Alle løsninger
blir tilpasset kundens ønsker.
Lintho Områdesikring har erfarne montører og egen
ingeniør på fagfeltet. Vi importerer gjerdesystemer og
portløsninger fra anerkjente europeiske leverandører.

TESS Østfold, avd. Mysen
Tlf.: 69 84 72 60
www.tess.no - www.industrinett.no

Volvo Maskin AS
Telefon: 66 81 86 86
www.volvomaskin.no

Vi utfører de fleste typer
transportoppdrag
På veien for deg! Ta kontakt!

Morenevn. 5, 1859 Slitu • Tlf. 69 84 60 70
E-post: post@ts-mysen.no • www.ts-mysen.no
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KONTAKT
OSS

Lintho Steinmiljø AS
Besøksadresse: Fiskerudveien 51, 1850 Mysen
Postadresse: Postboks 35, 1851 Mysen
Telefon: 905 11 080
Telefaks: 69 89 37 97
E-post: post@lintho-steinmiljo.no
Internett: www.lintho-steinmiljo.no
Lintho Områdesikring AS
Besøksadresse: Fiskerudveien 51, 1850 Mysen
Postadresse: Postboks 35, 1851 Mysen
Telefon: 69 87 70 50
Telefaks: 69 89 37 97
E-post: kl@lintho-omraadesikring.no
Internett: www.lintho-omraadesikring.no

