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Industristeinprosjekt i

Lintho Steinmiljø AS la Multilock

fra Multiblokk i Dusavik.

Lintho er et landsdekkende spesialfi rma 
for maskinlegging av belegningsstein, 
de har hovedkvarter på Mysen men be-
tydelige oppdragsmengder i Stavanger-
distriktet. Nylig avsluttet de en jobb for 
Scan Tech i Dusavik. Oljeleverandør-
selskapet har investert i nytt hovedkvarter, 
med verk sted- og vedlikeholdshall, 
sveise-, mailing,- hydraulikk- og testhaller. 
Uteområde t er laget for lagring av contain-
ere og tungt utstyr, og dekket av Multiloc, 
Multiblokks førstevalg for områder med 
stor belastning.

STORLEVERANDØR

T. Stangeland hadde grunnarbeidet på det 
ca 4 700 kvad rat meter store området, og 
det var storentreprenøren som valgte 
Multilock fra Multiblokk.

– Lintho Steinmiljø AS har drevet med 
maskinell legging av belegningsstein i 
Norge i 20 år. Vi har i fl ere år også tatt på 
oss oppdrag i Sverige og har som klar mål-
setting å utvikle vår posisjon som ledend e 
i Europa innenfor totalleveranser av topp-
dekker i belegningsstein, forteller daglig 
leder, Kjell Lintho. Han er i Stavanger 
for å besiktige pågående prosjekter og 
vise r Eurek a rundt på området i Dusavik. 
Firmae t har ansatte som reiser rundt fra 
jobb til jobb. I Stavanger-regionen har de 
stort sett hatt ett lag i sving hele tiden de 
siste årene.

KREVER KVALITET

– Dette området har alltid vært viktig for 
oss. Det er så mye som skjer her og poten-
sialet for belegningsstein er stort i distrik-
tet. Steinspesialisten er opptatt av effektiv 
produksjon, det forutsetter kvalitet i alle 
ledd. Det er vikti g med jevn korrekt tyk-
kelse og størrelse på steinen, dessuten må 
betongen være av god kvalitet. 

– Denne gangen var det entreprenøren 
som valgte leverandør av belegningsstein. 
Vi har forøvrig selv valgt Multiblokk på 
andre prosjekter hvor vi også har stått for 
innkjøpet. Samarbeidet med Multiblokk 
har vært en meget positiv opplevelse. 
Også leveringspunktlighet er en viktig 
faktor for oss, understreker lederen. ■

DUSAVIK

Daglig leder Kjell Lintho i 
Lintho Steinmiljø AS mener 
belegningsstein i betong er det 
selvfølgelige valg. – På områder 
med punktbelastning er betong-
stein suverent, minner han om.
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