
 

 

 
 
 
 
 

SVANGENMUR 
 

 
Svangenmur er en blokk som brukes til små pyntemurer, blomsterbed 
eller som kantstein. Den har den samme strukturen i fronten som 
svangenstein og passer derfor spesielt godt sammen med denne.  
 
Svangenmur tørrstables uten bruk av hverken mørtel eller lim, dette gjør 
muren fleksibel og den kan tåle mindre bevegelser i grunnen eller 
fundament. Den kan også enkelt tas ned og settes opp igjen. 
 
Blokkene kommer som normalstein og ende/hjørne stein. Ende/hjørne 
steinene har struktur også på den ene siden i tillegg til fronten, men kan 
godt brukes som normalstein. 
 
Blokkene har en låsefas som gir muren bedre stabilitet og gjør den 
enklere å montere.  
 
En støttemur gir deg bedre utnyttelse av utearealet, sikrer nivåforskjeller 
i skrånende terreng og bidrar til å gi uteområdet ditt et flott utseende.  
 
 

• BLOKKENE TØRRSTABLES UTEN BRUK AV MØRTEL ELLER LIM 

• PASSER INN I DE FLESTE UTEROM 

• ENKEL OG RASK Å MONTERE 

• ENKELT Å LAGE HJØRNER 

• VAKKERT UTSEENDE 

 

 

 
 

 



 

 
 

TEKNISK DATA 

Type 
NOBB Vare Format i cm                    

B x H x L 

Ca. Vekt           
Pr stk.           

i kg 

Antall 
pr m² 

Pr pall Pris 

nummer Stk. m² Vekt Pr stk. Pr m² 

Standard blokk 51433022 23000 13,5 x 14 x 27 10,5 26,5 80 3 840   

Ende/hjørne 
venstre 

51433022 23000 13,5 x 14 x 27 10,5 26,5 80 3 840   

Ende/hjørne 
høyre 

51433022 23000 13,5 x 14 x 27 10,5 26,5 80 3 840   

Ande farger kan produseres på bestilling 

 
Tillatt murhøyde avhenger av tilbakefyllingsmasser, terrenghelning og nyttelast bak 
muren. Legg to og to skift og fyll bak muren. Bruk fiberduk mot bløte masser for å 
unngå inntrenging av telefarlige masser (dette gjelder for eksempel ved muring av 
blomsterbed eller lignende). 
 
Underlag/fundamentering: 
Muren en i utgangspunktet beregnet for å legges som kantstein oppå 
belegningsstein. Men den kan godt stå frittstående, da bør man enten sette den i 
jordfuktig betong eller på impregnert bord. 

 
 
 

 
 


