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Vi gør ude til hjemme
Din leverandør til dit udemiljø
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Vi gør ude til hjemme
Du kender godt følelsen af at føle dig hjemme.

Vi tror på det, fordi det liv du lever ude, er lige så vigtigt,

Allerede inden du kører ind i din indkørsel, er du hjemme et

som det du lever inde.

bestemt sted i dine tanker. Det kan være gulvets knirken

Men det kræver noget af dig. Af den måde du indretter

et bestemt sted i stuen. Det kan være den bestemte duft
i bryggerset. Den samme sko du altid snubler over, eller
lyden af din familie.

dine miljøer på. De linjer du tegner, og den stemning du
skaber. Derfor har vi udviklet en serie af produkter, som gør
det nemmere for dig at skabe det rigtige udeliv for dig og

Vi føler alle vores hjem forskelligt. Men faktum er, at vi

din familie. Det er det, vi lever for hos RBR: At gøre ude til

føler og mærker det. Det er med os altid. Hos RBR tror vi på,

hjemme for dig.

at vi kan give dig den samme følelse for dit udeliv. At du vil
kunne mærke solen på din terrasse, eller høre lyden af dine
børn, der spiller bold i indkørslen, længe før du er hjemme.
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Nemt og enkelt

Nordic Block
Der er meget få begrænsninger, hvis du vælger at indrette med denne blok.
Vi har udviklet stenen med et låsesystem, der gør muren ekstra stabil uden brug af murlim.
Det betyder, at du kan bygge mure der hælder, trappende mure eller lodrette mure.
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Vi hjælper dig
Gode fliser gør det ikke alene. De skal lægges godt. Her hjælper vi dig med tre specialværktøjer,
som gør det nemt for dig at designe dit nye udeareal og beregne dit forbrug.

Beregn dit behov - og undgå spild
Med RBR’s Beregner får du et super værktøj, når du skal beregne dit forbrug af
sten eller fliser. Værktøjet beregner også, hvor meget stabilgrus samt fuge- og
afrettersand du skal bruge til dit projekt. På den måde undgår du spild. Scan
QR-koden og kom godt i gang.

Cirkelberegner

Kopsten/fliseberegner

For at få det bedste resultat, når du

Du kan få en flot effekt ved at bruge

lægger sten i en cirkel, skal du bruge

kopsten som bort sammen med ha-

sten i 2-3 forskellige størrelser, som

vefliser. Det er prikken over i’et. Men

fordeles jævnt i de forskellige cirkler.

hvor mange skal du bruge til det møn-

Med vores Cirkelberegner får du let

ster, du vil lave? Det hjælper Kopsten/

et overblik over, hvilke og hvor

fliseberegneren dig med at få styr på.

mange sten du skal bruge.

Scan QR-koden og få svar med et klik.

Scan QR-koden og prøv selv.
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Mur-systemer
Mur-systemer

Når en ramme for et liv skal skabes, bygger vi mure.
Vi afgrænser os for at få plads til at leve. Men livet skal
leves i mere end bare en ramme. Det skal inspirere og
give et udtryk, der falder i et med resten af dit hjem.
Der skal være fleksibilitet, så du kan være fri, og æstetisk,
så du kan ånde.
Vores løsninger i støttemure er mere end rammer.
Det er løsninger, der kan tilpasses lige netop dit behov.
Hos RBR har vi fokus på fleksibiliteten og dine muligheder for at skabe individuelle løsninger.
Her kan du se nærmere på hvilke sten, der passer til din
støttemur og finde ud af mere om hver enkelt sten og
dens mange muligheder. Så du kan føle ude som hjemme.
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BB-Mur 15
Et mursystem med et særligt låsesystem.

•

Nem opsætning

Hvis det skal være enkelt og sikkert, så er BB-Mur 15

•

Der anvendes 2 stk. murlås pr. blok

•

Perfekt til læmur, da blokken er brudt

et rigtig godt valg.
Vi har udviklet produktet med et særligt
låsesystem, som sikrer en meget stabil mur.
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på begge sider

Topplade

Hjørnesten

Søjlesten

Topplade til søjlesten

Mur-systemer

Normalsten

Murlås i stærk
kunststof
Forbrug 2 stk. pr. blok

BB-Mur 15
Tekniske informationer
Normalsten

Hjørner

Topplade*

Søjlesten

Topplade til søjlesten

BxLxH i cm

15x58x29

15x58x29

31x60x7

15x29x14,5

8x35x35

Antal pr. m2

11,49
20 kg

Vægt pr. stk:
Farver:

42 kg

35 kg

25 kg/flækket

12,75 kg

Grå, koks

Grå, koks

Grå, koks

Grå, koks

Colourmix

Colourmix

Colourmix*

Colourmix*

Grå, koks

*Leveres flækket (25 kg)
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BB-Mur 15
Designprotecte

Ved armeret læmur
Der støbes et stribefundament jf. skitse.

BB-15 består af i alt 3 blokke. Langt de fleste murløsninger

Der forudsættes bæredygtig og velkomprimeret jord på

laves med den almindelige blok, men derudover kan der

begge sider

leveres en speciel hjørneblok og en topplade.

Støttemure med hældning
Ved specielle forhold, eller hvor der ønskes højere mure

Frit opstillet læmure

anbefales det at få lavet en beregning på den aktuelle sag.

Opstillet frit som lodret læmur:
Sandfyldt:

maks. højde: 1,6 m.

Udstøbt:

maks. højde: 1,8 m.

Armeret:

maks. højde: 2,3 m (se nedenstående skitse).

Højere mure kan opnås ved armering af jorden med geonet
eller ved bagstøbning.

Murhøjde (m)
2,5

Forudsætninger
Muren påvirkes kun af vindlast (vindhastighed 24 m/s, l/h

2,0

≤ 5, lav konsekvensklasse), svarende til vindforhold som
almindeligt parcelhuskvarter (terrænklasse III).

Ud

1,5

Ved sandfyldt/udstøbt læmur
Fundament af jordfugtig beton, min. 15 MPa, 20x50 cm.

b

Lukke

Armeret mur er også beregnet for åbent land
(terrænklasse II).
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Nederste skift stødes ned i den friske beton. Komprimeret
stabilgrus til frostfri og bæredygtig bund.
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Murhædning (grader)

Forudsætninger
Beregningerne forudsætter, at jordoverfladen er vandret
og at bagfylden drænes. Bagfylden er forudsat at have en
karakteristisk friktionsvinkel på 32° og en rumvægt på 18
kN/m3 (svarende til moræneler eller sand) og grus under og
foran fundamentet 40° og 19 kN/m3 svarende til stabilgrus.
Ingen indflydelse fra grundvandsspejl.
Hvor der er medtaget trafiklast er denne sat til 5 kN/m2.
Dette dækker trafik med køretøjer under 3500 kg, der
er min. 1 m. væk fra muren. Der er ikke medregnet bremsekræfter vinkelret på muren. Hvor blokkene er udstøbt
foretages det med selvkomprimerende beton
(Dmax = 8 mm, 15 MPa).
Beregnet udfra gældende Eurocodes (2012)
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Armerings

Uden trafiklast *

Med trafiklast

diameter /

(m)

(m)

afstand (mm)

Monteringsvejledning
- støttemure
Der udgraves til min. 90 cm under terræn og til bæredygtig
bund. Fundamentet opbygges af komprimeret stabilgrus og

T8/290

1,50

1,29

20 cm jordfugtig beton der udlægges i 50 cm bredde.

T10/290

1,73

1,50

Opsætning af muren påbegyndes 5 cm under færdigt

T12/290

1,95

1,70

ved mure over 1 meters højde, skal der nedlægges drænrør i

T14/290

2,05

1,85

terræn. Ved sætning af mur i særlige fugtige områder og
drængrus bag muren.

Betonstyrke: 30MPa, Armeringsstyrke: 550MPa
Stødlængde: 39 x Ø(armering), f.eks.
T14: 39 x 14 = 546 mm
Armering placeres 100 mm fra yderkant af blok,
mod bagsiden.

Lodrette armerede støttemure
Forudsætninger
Forudsætninger er som under afsnittet ”Støttemure med
hældning”, samt efterfølgende skitse. Dog er jord bag, under
og foran mur og fundament forudsat at have en karakteristisk friktionsvinkel på 32° og en rumvægt på 18 kN/m3
(svarende til moræneler eller sand).

1. Blokkene placeres i den friske beton, og kontrolleres med
vaterpas. Eventuel hældning etableres i 1. skift. Der bør ved
sætning af lige stræk, spændes snore ud. Om nødvendigt
nedlægges drænrør.

Fundamentsdybde
Uden trafiklast
Fundamentsdybde (d) i meter ved mere end 10 skift:
Min. d = 0,9 m + 0,075 m x (antal skift - 10)
Med trafiklast (p = 5,0 kN/m2)
Fundamentsdybde (d) i meter ved mere end 7 skift:
Min. d = 0,9 m + 0,075 m x (antal skift - 7)

Mur-systemer

2. Blokkene sættes i 1/2 stens forbandt. Stenene låses af
murlåsen. Indtil betonen er hærdet sættes kun 2 skift. For
hvert andet skift fyldes sand eller beton i hulrummene, hvis
krævet, og bag muren drænsand/grus. Fyldet komprimeres.
Hældning og retning kontrolleres løbende.
Toppladerne lægges i frostsikker fliselim, og der fyldes op med
muld i ønsket højde, maks. 30 cm tykkelse.
Brug 2 stk. murlåse pr. blok.
Opbygges muren med hældning skal hjørnerne tilskæres.
Se endvidere generel vejledning om støttemure på
www.rbr.dk.
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Lock-Block
Med Lock-Block er der intet til hinder for, at du bliver din
egen indretningsarkitekt. Du kan nemt og hurtigt indrette
dig med flotte miljøer til mange formål. F. eks blomsterkummer, støttemure og meget andet.
Blokkens låsekant sikrer mod udskridning, og derfor er
Lock-Block bl.a. god til at lave lodrette mure med. Stenen er
meget fleksibel og nem at arbejde med, samtidig giver den
et rustikt udtryk pga. dens specielle forside.
•

Kan bruges til lodrette mure, da låsekanten sikrer mod
udskridning

•

Kan anvendes til lave mure - både lodrette og hældende

•

Topplader og hjørneblokke sikrer flotte
afslutninger

•

Lock-Block er velegnet til buede og
snørklede linjer
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Mur-systemer

Lock-Block
Tekniske informationer
Normalblok

Hjørneblok

Topplade*

BxLxH i cm

17,5x30x15

15x30x15

20x60x7

Antal pr. m2

22,2 stk

Vægt pr. stk:
Farver:

15 kg

15 kg

40 kg

Grå, Koks

Grå, Koks

Grå, Koks

Gråmix

Gråmix

Colourmix*

Colourmix*

Normalblok

Topplade

Hjørneblok

Colourmix*

*Leveres uflækket
Farver med mærket * er ikke normalvare
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Lock-Block
Designprotecte

Murhøjder

Lock-Block er et murstystem, som gør det let at lave f.eks.

Ved specielle forhold, eller hvor der ønskes højere mure

støttemure eller kanter om bede - både med sving og hjørner.

anbefales det at få lavet en beregning på den

Lock-Block er specielt velegnet til lodrette mure, da den er for-

aktuelle sag. Højere mure kan opnås ved armering af jorden

synet med en låsekant der sikre mod udskridninger. Lock-Block

med geonet eller ved bagstøbning.

består udover normalblokken, af en topplade og en hjørneblok,
som sikrer at der kan laves æstetiske afslutninger.

Højder op til 0,6 m lodret
Fundamentet af jordfugtig beton
(20 x 30 cm) og komprimeret stabilgrus, i alt ca. 35 cm.

Hjørner og sving

Bag muren maks. 30 cm muld.

Lock-Block gør det muligt at udføre mure med sving og
indvendige hjørner alene ved brug af den almindelige blok.
Til brug ved udvendige hjørner, kan den særlige hjørneblok
bruges.

Højder fra 0,60 - 1,0 m med

Minimum radius ved indvendigkurve: 1,4 m

11° hældning

Minimum radius ved udvendigkurve: 0,6 m

Fundament af jordfugtig beton (20
x 30 cm) og derunder komprimeret
stabilgrus i alt ca. 90 cm.
Bag muren maks. 30 cm muld.

1. skifte

1. skifte

Højder fra 1,0 - 1,25 m med
18° hældning
Fundament af jordfugtig beton og
komprimeret stabilgrus i alt ca. 90
cm. Dræn på bagsiden af muren.
Bag muren maks. 30 cm muld.

Tegningerne er ikke målfaste.

2. skifte

2. skifte

Forudsætninger
Beregningerne forudsætter, at jordoverfladen er vandret og
ubelastet, samt at bagfylden drænes. Bagfylden er forudsat
at have en karakteristisk friktionsvinkel på 32° og en rumvægt på 18 kN/m3 (moræneler eller sand) og grus under og
foran fundamentet 40° og 19 kN/m3 svarende til stabilgrus.
Ingen indflydelse fra grundvandsspejl.
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Hældning
Lock-Block mure kan opsættes på 2 forskellige måder.

Monteringsvejledning
Der udgraves til min. 90 cm ( 35 cm ved h < 0,6 m ) under
terræn og til bæredygtig bund.

Lodret mur

Alt muld skal fjernes. Fundamentet opbygges af kompri-

1. skifte sættes vandret og de øvrige blokke sættes oven

meret stabilgrus og 20 cm jordfugtig beton der udlægges i

på hinanden. Det giver en lodret mur. Man skal være

30 cm bredde. Opsætning af muren påbegyndes min. 5 cm

opmærksom på at ved en lodret mur, er det meget i

under færdigt terræn. Ved sætning af mur i særlige fugtige

øjenfaldende hvis den med tiden får en lille fremadrettet

områder og ved mure over 1 meters højde, skal der nedlæg-

hældning - det kan derfor være tilrådeligt at give muren en

ges drænrør i drængrus bag muren.

lille hældning bagud, for at tage højde for eventuelle mindre
bevægelse i muren.
Anvendes op til 60 cm højde.*

Mur med hældning
Første skifte sættes med den ønskede hældning. Derefter
fortsættes med samme hældning på resten af murens
højde. Blokkene stables lige oven på hinanden.
Nedenfor er angivet murens hældning målt som afvigelsen
fra vandret, se figur.

11° hældning:

x = 31 mm

18° hældning:

x = 51 mm

Se endvidere generel vejledning om støttemure på
www.rbr.dk

Mur-systemer

* Målene er vejledende. Tag altid højde for lokale jordbundsforhold.
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Lock-Block
XL
Der er meget få begrænsninger, hvis du vælger at indrette

•

afslutninger

med denne blok. Vi har udviklet stenen med et låsesystem,
der gør muren ekstra stabil uden brug af murlim. Det bety-

•

der, at du kan bygge mure der hælder, trappende mure, eller
lodrette mure.
Blokken er meget velegnet til højere mure, da Lock-Block
XL er hul. Dermed har du mulighed for at armere og støbe i
blokken.
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Hjørneblokke og topplader sikrer flotte
Et specielt låsesystem der gør blokken meget nem
at anvende

•

Velegnet til høje mure, såvel som hældende mure

•

Mulighed for armering

Mur-systemer

Lock-Block XL

Normalblok

Hjørneblok

Topplade

Tekniske informationer
Normalblok

Hjørneblok

Topplade*

BxLxH i cm

26x30x15

15x30x15

31x60x7

Antal pr. m2

22,2 stk

Vægt pr. stk:
Farver:

16 kg

15 kg

25 kg

Grå, koks

Grå, koks

Grå, koks

Colourmix*

Colourmix*

Colourmix*

*Leveres flækket (25 kg)

Murlås i stærk
kunststof
Forbrug 2 stk. pr. blok
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Nordic Block
Der er meget få begrænsninger, hvis du vælger at indrette

•

afslutninger

med denne blok. Vi har udviklet stenen med et låsesystem,
der gør muren ekstra stabil uden brug af murlim. Det bety-

•

der, at du kan bygge mure der hælder, trappende mure, eller
lodrette mure.
Blokken er meget velegnet til højere mure, da Nordic Block
er hul. Dermed har du mulighed for at armere og støbe i
blokken.
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Hjørneblokke og topplader sikrer flotte
Et specielt låsesystem der gør blokken meget nem at
anvende

•

Velegnet til høje mure, såvel som hældende mure

•

Mulighed for armering

Nordic Block
Tekniske informationer
Normalblok

Hjørneblok

Topplade

BxLxH i cm

30x30x15

15x30x15

30x60x10

Antal pr. m2

22,2 stk

Vægt pr. stk:
Farver:

19 kg

15 kg

40 kg

Grå, koks

Grå, koks

Grå, koks

Normalblok
300

180
150

300

Hjørneblok
150

150
300

Mur-systemer

Topplade
300

100
600

Murlås i stærk
kunststof
Forbrug 2 stk. pr. blok
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Nordic Block
/ Lock-Block XL
Designprotecte

kræfter vinkelret på muren. Blokkene er sandfyldt, og der er

Nordic Block og Lock-Block XL er mursystemer, som gør det
let at lave f.eks. støttemure eller kanter om bede - både med

forudsat anvendt en 0-4 mm bakkesand med en egenvægt
på 18 kN/m3. Beregnet udfra gældende Eurocodes (2012).

sving og hjørner. Som noget nyt er der udviklet et låsesystem
- murlåsen - som gør muren ekstra stabil uden brug af murlim.
Lock-Block XL og Nordic Block består af 3 blokke.
Langt de fleste murløsninger laves med den almindelige

Hældning
Lock-Block XL og Nordic Block mure kan opsættes på tre
forskellige måder.

blok. Derudover findes en hjørneblok og en topplade

Murhøjder
Ved specielle forhold, eller hvor der ønskes højere mure
anbefales det at få lavet en beregning på den aktuelle sag.
Højere mure kan opnås ved armering af jorden med geonet
eller ved bagstøbning.
Murhøjde (m)

Indrykkes 15 mm
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Metode A:
Blokkene sættes oven på hinanden ved brug af låsefas nr. 1.
Det giver en lodret mur. Anvendes op til 90 cm højde.*
Metode B:
Første skift sættes med den ønskede hældning. Derefter
fortsættes med samme hældning på resten af murens
højde. Blokkene stables lige oven på hinanden. Højden er
afhængig af hældningen. Nedenfor er angivet murens hældning målt som afvigelsen fra vandret, se figur.
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Murhædning (grader)

* Bagstøbning er 10 cm tyk, i hele murens højde

Forudsætninger

5° hældning:

x = 22 mm

10° hældning:

x = 44 mm

15°hældning:

x = 67 mm

20° hældning:

x = 91 mm

Beregningerne forudsætter, at jordoverfladen er vandret og
at bagfyldet drænes. Bagfyldet er forudsat at have en karak-

Metode C:

teristisk friktionsvinkel på 320 og en rumvægt på 18 kN/m3

Blokkene rykkes tilbage i forhold til hinanden.

(moræneler eller sand) og grus under og foran fundamentet

ørste skift er sat vandret. I næste skift rykkes

400 og 19 kN/m svarende til stabilgrus. Ingen indflydelse fra

der tilbage til låsefas nr. 2. Det giver en mur

grundvandsspejl.

med hældning på 9,30. Anvendes op til 135 cm

3

Hvor der er medtaget trafiklast er denne sat til 5 kN/m2.

højde.*

Dette dækker trafik med køretøjer under 3500 kg, der er

* Målene er vejledende. Tag altid højde for lokale jordbunds-

min. 1 m væk fra muren. Der er ikke medregnet bremse-

forhold.
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Monteringsvejledning
Der udgraves til min. 90 cm under terræn og til bæredygtig
bund.
Fundamentet opbygges af komprimeret stabilgrus og 20 cm
jordfugtig beton der udlægges i 50 cm bredde.
Opsætning af muren påbegyndes 5 cm under færdigt terræn. Ved sætning af mure i særligt fugtige områder og ved
mure over 1 meters højde, skal der nedlægges drænrør i
drængrus bag muren.

1. Blokkene placeres i den

2. Blokkene sættes i 1/2

3. For hvert andet skift

4. Toppladerne lægges, og

friske beton. Der bør ved

stens forbandt. Stenene

fyldes sand i hulrummene

der fyldes op med muld i

sætning af lige stræk,

låses af murlåsen. Indtil

og bag muren drænsand/

ønsket højde, maks. 30 cm

spændes snore ud.

betonen er hærdet sættes

grus. Fyldet komprimeres.

tykkelse.

kun 2 skift. Ved åben mur

Hældning og retning kon-

sættes blokkene med et

trolleres løbende.

mellemrum på 10 cm.

Hjørner og sving
Lock-Block XL og Nordic Block gør det muligt at udføre mure

almindelige blok. Til brug ved udvendige hjørner, kan den

med sving og indvendige hjørner alene ved brug af den

særlige hjørneblok bruges.

Mur-systemer

Indvendig hjørne
Indvendig kurv
Mindste anbefalet indv. radius er 1,50 m.

Udvendig kurv
Mindste anbefalet udv. radius er 0,6 m.

Udvendig hjørne
Hjørneblok

Hjørneblok
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Soft Block
Uanset om du vil bygge højt eller lavt, giver Soft-Block dig

Det er muligt at lave elegante afslutninger ved brug af Kom-

mulighed for at indrette dig, som du vil.

biblokken, både når du skal lave nedtrapninger af muren,

Soft-Block er unik, fordi den er brudt på begge sider. Vælger

eller skarpe hjørner.
•

Den særlige murlås sikrer stabile mure uden brug af murlim

Block.

•

En meget fleksibel sten

Soft Block er støbt i beton, med mindre grus end almindelig

•

Har brud på begge sider, hvilket gør den egnet som fritstå-

man en fritstående mur, har man den ideelle løsning i Soft

betonblanding. Den får derfor et mere sart udtryk, som vi
kender det fra sandsten. Det er også grunden til, at vi har
givet den navnet Soft Block.
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ende mur

Mur-systemer

Kombi-Block

Soft Block

Forbrug 2 stk. pr. blok
Soft-Block

Topplade

Murlås

Tekniske informationer
BxLxH i cm
Vægt pr. stk.
Antal pr. m2

Normalblok

Kombiblok

Topplade*

24x29,5x15

24x44,25x15

24x29x6

15,2 kg

26 kg

9,7 kg

22,6 stk

Farver:

Grå, Koks

*Leveres flækket (9,7 kg)
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Soft Block
Designprotecte

Støttemure

Soft-Block består af i alt 3 blokke. Langt de fleste murløs-

Ved specielle forhold, eller hvor der ønskes højere mure

ninger laves med den almindelige blok, men derudover kan

anbefales det at få lavet en beregning på den aktuelle sag.

der leveres en speciel kombiblok og en topplade.

Højere mure kan opnås ved armering af jorden med geonet
eller ved bagstøbning.

Frit opstillet læmure
Opstillet frit som læmur:
Sandfyldt:

maks. højde: 1,1 m.

Udstøbt:

maks. højde: 1,25 m.

Armeret:

maks. højde: 1,9 m (se nedenstående skitse).

Forudsætninger
Muren påvirkes kun af vindlast (vindhastighed 24 m/s, l/h
≤ 5, lav konsekvensklasse), svarende til vindforhold som

2,5
2,0
1,5

f yld
S and

1,0

t - ud

Sandfyldt

en t r a

fiklas

- med trafi

t

klast

0,5

almindeligt parcelhuskvarter (terrænklasse III).
Armeret mur er også beregnet for åbent land

2,5

5

7,5

10

(terrænklasse II).

12,5
15
17,5
20
Murhædning (grader)

Ved sandfyldt/udstøbt læmur

Forudsætninger

Fundament af jordfugtig beton, min. 15 MPa, 20x50 cm.

Beregningerne forudsætter, at jordoverfladen er vandret

Nederste skift stødes ned i den friske beton. Komprimeret

og at bagfyldet drænes. Bagfyldet er forudsat at have

stabilgrus til frostfri og bæredygtig bund.

en karakteristisk friktionsvinkel på 32° og en rumvægt på
18 kN/ m3 (moræneler eller sand) og grus under og foran

Ved armeret læmur
Der støbes et stribefundament jf. skitse.
Der forudsættes bæredygtig og velkomprimeret jord på
begge sider.
Beregnet udfra gældende Eurocodes (2012).

fundamentet 40° og 19 kN/m3 svarende til stabilgrus. Ingen
indflydelse fra grundvandsspejl.
Hvor der er medtaget trafiklast er denne sat til 5 kN/m2.
Dette dækker trafik med køretøjer under 3500 kg, der er
min. 1 m. væk fra muren. Der er ikke medregnet bremsekræfter vinkelret på muren.
Blokkene er sandfyldt, og der er forudsat anvendt en 0-4 mm
bakkesand med en egenvægt på 18 kN/m3.
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Monteringsvejledning
- støttemure
Der udgraves til min. 90 cm under terræn og til bæredygtig

Ved sætning af mur i særligt fugtige områder og ved mure over

bund. Fundamentet opbygges af komprimeret stabilgrus og 20

1 meters højde, skal der nedlægges drænrør i drængrus bag

cm jordfugtig beton der udlægges i 50 cm bredde. Opsætning

muren.

af muren påbegyndes 5 cm under færdigt terræn.

1. Blokkene placeres i den

2. Blokkene sættes i 1/2

3. For hvert andet skift fyl-

4. Toppladerne lægges, og

friske beton. Der bør ved

stens forbandt.

des sand i hulrummene og

der fyldes op med muld i

sætning af lige stræk,

Stenene låses af låsekan-

bag muren drænsand/ grus.

ønsket højde, maks. 30 cm

Fyldet komprimeres. Hæld-

i tykkelse.

spændes snore ud.

ten. Indtil betonen er hærdet sættes kun 2 skift.
Brug 2 stk. murlåse pr. blok.

ning og retning kontrolleres
løbende.

Opbygges muren med
hældning skal hjørnerne
tilskæres.
Se endvidere generel vejledning om støttemure på www.rbr.dk.

Beskæring af kombiblokken
1/2 Forbandt

1. Når muren skal dreje
Skær den ene kant af Normalblokken
når muren skal dreje.

4

Smides væk

Mur-systemer

2. Til hjørner
Skær det yderste led af
kombiblokken når stenen skal
bruges som hjørnesten.
Det yderste led bruges ikke.

Kombiblok

3
2
Kombiblok

1
Normalblok

3. Nedtrapning
Ved at skære som vist på tegningen, får man en
hel sten til brug ved nedtrapning af muren så
endefladen bliver lukket.
4. Til afslutning
Det afskårne led bruges ved halvforbandt.
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Maxi Block
Standard og Brud
En unik blok med et væld af muligheder.

•

Hvis du har brug for et hjørne med læ fra vind og vejr, så er
denne blok særdeles anvendelig.

Maxi Block fås i 2 varianter, både som Standard
og Brud

•

Maxi Block Standard

Blokken er fremstillet til bygning af små mure, men Maxi

Vi anbefaler, at blokken vendes, så fasen vender opad.

Block kan også med fordel anvendes til mange andre formål.

Det giver en glat og stilren overflade, uanset om du bruger

Skal du f. eks. lave fritstående mure, små støttemure, bed-

blokken til mur, kantsten eller til trapper

afgrænsninger, kantsten, eller palisader er Maxi Block også
et perfekt valg.

•

Maxi Block Brud
Denne udgave er med en rumlet overflade, og vi anbefaler
derfor, at fasen vendes nedad

Maxi Block
Tekniske informationer
BxLxH i cm
Vægt pr. stk.
Stk. pr. m2
Farver:
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Standard

Brud

35x17,5x14

35x17,5x14

18,5 kg

18,5 kg

20,4

20,4

Grå, Gråmix, Koks, Colourmix

Super 8
Mere end blot en sten.
Med Super 8 har du mulighed for at skabe meget mere end
blot en mur eller en afgrænsning om et bed. Du kan bruge
dine grønne fingre og skabe et frodigt udtryk, som er helt
personligt.
Udover at give grønne muligheder er det en stærk og solid
sten, du kan bruge et utal af steder og til mange formål.

Mur-systemer

Super 8
Tekniske informationer
BxLxH i cm

50x25x15 cm

Vægt pr. stk.
Farver:

24 kg
Grå, Koks*, Rød*

Farver med mærket * er ikke en normalvare
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Nordic Wall
Enkelt og elegant er nogle af de ord man kan forbinde til
denne helt unikke mur.
Den har en stilren og glat yderside, hvor du kan vælge at
stille den frit eller bruge den som støtte eller læmur.
Du kan opbygge en stabil mur ved hjælp af det specielle
låsesystem, helt uden brug af lim.
Her har du en nem løsning for at skabe det perfekte uderum
du altid har drømt om.
Se færdige løsninger på vores hjemmeside www.rbr.dk
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•

Brug murlås for nem opsætning

•

Kan stilles fritstående, da blokken er ens på begge sider

•

Glat overflade

•

Samme blok til normal sten og hjørnesten

•

Velegnet til høje mure såvel som til blomsterkummer

Mur-systemer

Nordic Wall

300

300

Tekniske informationer
BxLxH i cm
Vægt pr. stk.
Antal pr. m2
Farver:

Normalblok

Topplade

30x60x12

30x60x10

30,5 kg

40 kg

Murlås i stærk
kunststof
Forbrug 2 stk. pr. blok

Grå, Koks

100

120

13,89 stk

600

600

Forbrug ved opfyldning af hulrum ca. 91 l/m2
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Nordic Wall
Opstillet hos HUSET, Middelfart.
Kig forbi og bliv inpireret til flotte løsninger til dit udemiljø.
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Mur-systemer
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Nordic Wall
Designprotecte

Ved armeret læmur
Der støbes et stribefundament jf. skitse.

Nordic Wall består af i alt 2 blokke. Den almindelige blok,

Der forudsættes bæredygtig og velkomprimeret jord på

som også anvendes som hjørneblok og en topplade.

begge sider.

Blokkene er forsynet med 4 riller på over- ogunderside, hvor i
murlåsene placeres.
Murlåsene overflødiggør brug af lim, vandret armering med

Støttemure med hældning

videre.

Ved specielle forhold, eller hvor der ønskes højere mure
anbefales det at få lavet en beregning på den aktuelle sag.
Højere mure kan opnås ved armering af jorden med geonet

Frit opstillet læmure

eller ved bagstøbning.

Opstillet frit som lodret læmur:
Sandfyldt:

maks. højde: 1,5 m.

Udstøbt:

maks. højde: 1,7 m.

Armeret:

maks. højde: 2,3 m (se nedenstående skitse).

Murhøjde (m)
2,5

2,0

Forudsætninger
Muren påvirkes kun af vindlast (vindhastighed 24 m/s, l/h

1,5

U

Lukke

≤ 5, lav konsekvensklasse), svarende til vindforhold som
almindeligt parcelhuskvarter (terrænklasse III).
Armeret mur er også beregnet for åbent land

bt
ds t ø

Us t ø

1,0

et m
luk k

ur

t mur

bt

Lukke

r
t mu
lukke

t mur

m. tra

m. tr

afikl

fiklas

as t

t

(terrænklasse II).
0,5

Ved sandfyldt/udstøbt læmur
Fundament af jordfugtig beton, min. 15 MPa, 20x50 cm.

2,5

5

Nederste skift stødes ned i den friske beton. Komprimeret

7,5

10

12,5
15
17,5
20
Murhædning (grader)

stabilgrus til frostfri og bæredygtig bund.
Forudsætninger
Beregningerne forudsætter, at jordoverfladen er vandret
og at bagfylden drænes. Bagfylden er forudsat at have en
karakteristisk friktionsvinkel på 32° og en rumvægt på 18
kN/ m3 (svarende til moræneler eller sand) og grus under og
foran fundamentet 400 og 19 kN/m3 svarende til stabilgrus.
Ingen indflydelse fra grundvandsspejl.
Hvor der er medtaget trafiklast er denne sat til 5 kN/m2.
Dette dækker trafik med køretøjer under 3500 kg, der
er min. 1 m. væk fra muren. Der er ikke medregnet bremsekræfter vinkelret på muren. Hvor blokkene er udstøbt
foretages det med selvkomprimerende beton (Dmax = 8 mm,
15 MPa).
Beregnet udfra gældende Eurocodes (2012)
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Lodrette armerede støttemure
Armerings dia-

Uden trafiklast *

Med trafiklast

meter / afstand

(m)

(m)

(mm)

Monteringsvejledning
- støttemure
Der udgraves til min. 90 cm under terræn og til bæredygtig
bund. Fundamentet opbygges af komprimeret stabilgrus og
20 cm jordfugtig beton der udlægges i 50 cm bredde. Op-

T8/300

1,4

1,25

T10/300

1,7

1,45

T12/300

1,9

1,65

T14/300

2,0

1,80

sætning af muren påbegyndes 5 cm under færdigt terræn.
Ved sætning af mur i særlige fugtige områder og ved mure
over 1 meters højde, skal der nedlægges drænrør i drængrus
bag muren.

Betonstyrke: 30MPa, Armeringsstyrke: 550MPa
Stødlængde: 39 x Ø(armering), f.eks.
T14: 39 x 14 = 546 mm
Armering placeres 75 mm fra bagkant af blok,
dvs. helt op mod bagsiden i udsparingen.

Forudsætninger
Forudsætninger er som under afsnittet ”Støttemure med
hældning”, samt efterfølgende skitse. Dog er jord bag, under
og foran mur og fundament forudsat at have en karakteristisk friktionsvinkel på 32° og en rumvægt på 18 kN/m3
(svarende til moræneler eller sand).

1. Blokkene placeres i den friske beton, og kontrolleres med
vaterpas. Eventuel hældning etableres i 1. skift. Der bør ved
sætning af lige stræk, spændes snore ud. Om nødvendigt

Fundamentsdybde

nedlægges drænrør.

Uden trafiklast
Fundamentsdybde (d) i meter ved mere end 12 skift:
Min. d = 0,9 m + 0,06 m x (antal skift - 12)
Med trafiklast (p = 5,0 kN/m2)
Fundamentsdybde (d) i meter ved mere end 9 skift:
Min. d = 0,9 m + 0,06 m x (antal skift - 9)

Mur-systemer

2. Blokkene sættes i 1/2 stens forbandt. Stenene låses af
murlåsen. Indtil betonen er hærdet sættes kun 2 skift. For
hvert andet skift fyldes sand eller beton i hulrummene, hvis
krævet, og bag muren drænsand/grus. Fyldet komprimeres.
Hældning og retning kontrolleres løbende.
Toppladerne lægges i frostsikker fliselim, og der fyldes op med
muld i ønsket højde, maks. 30 cm tykkelse.
Brug 2 stk. murlåse pr. blok.
Opbygges muren med hældning skal hjørnerne tilskæres.
Se endvidere generel vejledning om støttemure på
www.rbr.dk.
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Diverse
Find oplysninger om vedligeholdelse af dine fliser,
belægningssten og mursystemer samt forskelligt
fugesand og en nedlægningsvejledning.
Du har også mulighed for at optegne forskellige
løsninger på arket bagerst i kataloget.

Diverse
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Fakta / Vedligeholdelse
Kalkudblomstringer

Farvevejledning

Under forudsætning af vejrforhold er kalkudblomst-ringer

Det er vigtigt at huske på, at belægningsmaterialer er en

ved farvede og grå betonstenprodukter umuligt og teknisk

organisk størrelse. Derfor har det også et liv, der påvirkes af

ikke til at undgå. Det siger ikke noget om produktets kva-

vind, vejr og omgivelser. Endvidere kan det være vanskeligt

litet. Kalkudblomstringer forsvinder normalt under vejrlige

at gengive farver i et katalog. Farverne kan derudover også

forhold og almindeligt slid. Vil du fremskynde processen,

variere ganske lidt fra produktion til produktion, og er vejret

råder vi til en rengøring af de lagte betonsten med alm.

fugtigt, vil farverne på belægningen også ændre sig en smu-

stenrengøringsmiddel. Kalkudblomstringer er ikke reklama-

le. Vi har gjort det så nøjagtigt som muligt, men vi vil altid

tionsgrund.

anbefale, at du tager ud og ser på belægningen, enten ved
vores udstillinger eller ved vores forhandlere. Er der kalkud-

Vedligeholdelse
Ligesom alt andet skal du også vedligeholde din belægning.
Men du kan gøre arbejdet meget nemt for dig selv ved at
lægge dem korrekt og senere hen; holde dem fri af ukrudt
og eventuelle vandsamlinger. Nedenstående er en kort

fældninger vil de typisk opstå indenfor det første halve år
men vil normalt være så svage, at de forsvinder i løbet af 1-3
år. De kan normalt også fjernes ved at feje belægningen med
en skarpt kvartssand, ca. 1 – 3 mm. i kornstørrelse.

oversigt over den typiske vedligeholdelse, der kan være

Ukrudt

nødvendig det første halve år efter lægningen.

Ukrudt kan luges væk eller sprøjtes med en plantegift.
Et miljøvenligt alternativ til plantegiften er anvendelse af

Efterfyldning af fuger
Selvom belægningen og fugningen er udført korrekt vil det
næsten altid være nødvendigt at efterfylde fugerne efter
nogle uger eller måneder, da regn og trafik efterkomprimerer dem. Der skal efterfyldes med en korrekt fugegrus.

en gasflamme eller infrarød stråling, der bringer ukrudtsplantens temperatur op til ca. kogepunktet. Planten
sprænges herved, og roden tørrer ud og dør på grund af
den kraftige fordampning.

Ældre helt fyldte fuger har stor resistens over for ukrudt.

Oliepletter

Den naturlige forsegling af fugerne giver en tæt og for-

Frisk våd olie suges op med papir, savsmuld eller en klud.

holdsvis hård overflade i fugerne, hvilket gør det vanskeligt

Olie, som er trykket ned i belægningen, kan vaskes af med

for ukrudtsfrø at spire. Er fugerne ikke helt fyldte samles

skurepulver, sulfo og varmt vand. Forskellige typer motor-

ukrudtsfrø I fugerne og kan spire i fred mellem stenene og

rens er også velegnet. Olie skader ikke belægningen.

dertil kommer, at det endvidere er svært at bekæmpe det
ukrudt, der kommer med såvel brænding og andre mekaniske metoder, fordi det er godt beskyttet i fugen. Det er
derfor meget vigtigt at sørge for at fugerne til stadighed er
fyldte med et egnet fugemateriale.
Opretning af lunker

Mos, alger m.v.
Kan forekomme på arealer med lille fald specielt på nordsiden
af bygninger om efteråret og vinteren. Forsvinder når den
fugtige tid er ovre. Om nødvendigt kan de fjernes med en 10%
salmiakopløsning, algefjerner eller fortyndet klorin. Mos kan
skrabes op af fugerne - efterfyldes med RBR-Fugestabilt.

Opstår der lunker eller sporkøring hvor der står vand, skal
disse hurtigst muligt rettes op, da vandet ellers vil opbløde
afretningslag og bærelag, hvorved lunkerne og sporkø-

Tyggegummi
Opblødes med rensebenzin og skrabes af.

ringen vil udvikle sig meget hurtigt. Stenene tages op i et

Imprægnerede produkter

passende område og afretningslaget justeres.

Vi anbefaler af genimprægnere fliserne efter 1 år
(forhør v/din lokale tømmerhandel).

Diverse

Udvidet kvalitet
Betongruppen RBR er ikke alene CE-mærkede. Hos Betongruppen RBR produceres produkterne med specifikke krav
til CE-mærkningen foruden, at både produktionsprocessen og produktkvaliteten er overvåget af Betonvarekontrollen
- Teknologisk Institut. Det giver dig sikkerhed for optimal kvalitet. Kun trekantmærkede produkter er tilknyttet BVK.
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Nedlægningsvejledning
Underlag/fundamentering
Middel stor trafik

Let trafik (terrasser, gangstier o.l)
50 mm belægningssten, 30-50 mm
afretningslag sand, bærelag efter
behov.

Middelstor trafik
(småbiltrafik, fortov, lejlighedskørsel af renovationsbiler o.l)
50-70 mm belægningssten, 30 mm
afret-ningslag sand, 150-300 mm
grus som bærelag (afhængig af
underbygningen.

Tung trafik (porte, veje, industriområder, busstoppesteder o.l)
80-100 mm belægningssten, 30 mm
afretningslag sand, 150-300 mm grus
som bærelag (afhængig af underbygningen, 150-200 mm masse/sandfyld
som nedre bærelag (afhængig af
underbygningen).

Underlaget afgør om evt. ekstra forstærkningslag eller filterdug skal benyttes.

Generel vejledning i forbindelse med brug af belægning
Belægningssten
lægges på komprimeret underlag

Tegning af vinkel

Læggeretning

100 cm
60 cm

Effektskitse
af vibrering

Alle dimensioner er modulmål.

HUSK!

Fuge-afstand 2-5 mm
80 cm
Tværs af læggeretning

Se også www.rbr.dk

Før udlægning af afretningslag, afret og vibrer underlaget. Vær nøjagtig med afretning.
Tænk på hvor regnvandet skal have sit afløb. Afløbsrender vil kunne hjælpe på dette
problem. Vibrer afretningslaget godt før lægning.

Tag sten fra forskellige paller

Det er vigtigt at bruge et fugemateriale, der ikke giver farve-

For at minimere eventuelle farvenuancer i ensfarvede b

afsmitning (f.eks. rødt eller okkerholdigt sand).

lægninger anbefaler vi, at der tages sten fra forskellige pal-

RBR Fugestabil består af en blanding af skarpe og fine korn

ler samtidig - og diagonalt ned gennem pallens lag. Samme
metode anvendes ved mix-farvede belægninger.
Fugning af belægninger
For at du skal have glæde af din nye belægning i mange år,
er det vigtigt, at fugerne udføres korrekt. Fugerne skal sikre:
· At der ikke løber vand ned i bærelaget
· At belastningen på stenene overføres til et større areal
· At belægningen ikke forskyder sig under belastning
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fra 0-4 mm, og er specielt udviklet til formålet. En ideel fuge
sætter prikken over i’et.
Brugsanvisning
RBR Fugestabil fejes ned i fugerne. Når disse er fyldte,
vibreres arealet. Der overfejes med nyt fugemateriale, indtil
fugerne er fyldt.

Vejledende salgs- og
leveringsbetingelser
Vejledende
Vejledendesalgssalgs-ogogleveringsbetingelser
leveringsbetingelser
Efterfølgende
Efterfølgende
bestemmelser
bestemmelser
vigerviger
for bestemmelser
for bestemmelser
i købers
i købers
ud- udbudsmateriale,
medmindre
sælger
i sit tilbud
direkte
tagertager
afstand
budsmateriale,
medmindre
sælger
i sit tilbud
direkte
afstand
fra disse.
fra disse.
1. KVALITET
1. KVALITET
De leverede
produkter
opfylder
fra leveringstidspunktet
DanskDansk
IngeniørDe leverede
produkter
opfylder
fra leveringstidspunktet
Ingeniørforenings
normer
for betonvarer
og/eller
danske
Standards
for betonvaforenings
normer
for betonvarer
og/eller
danske
Standards
for betonvarer ogrer
opfylder
og opfylder
således
således
såvel såvel
de deri
deindeholdte
deri indeholdte
almindelige
almindelige
kvalitetskrav
kvalitetskrav
som de
forde
den
betonvaretype
fastsatte
specielle
krav. Er
derEr
ikke
som
forenkelte
den enkelte
betonvaretype
fastsatte
specielle
krav.
der ikke
fastsat
nogennogen
norm norm
eller standard
for det
produkt,
skal dette
fastsat
eller standard
forleverede
det leverede
produkt,
skal dette
være være
af en kvalitet,
der svarer
til, hvad
inden
for branchen
ansesanses
for at for at
af en kvalitet,
der svarer
til, der
hvad
der inden
for branchen
være være
en normal,
en normal,
god kvalitet
god kvalitet
for produkter
for produkter
af denafpågældende
den pågældende
art. art.
2. GARANTI
– SÆLGER
ANSVAR
2. GARANTI
– SÆLGER
ANSVAR
Sælgeren
garanterer,
at leverede
varer opfylder
de i punkt
1 nævnte
kvali- kvaliSælgeren
garanterer,
at leverede
varer opfylder
de i punkt
1 nævnte
tetskrav.
Sælgerens
ansvar
for mangler
ved leverancer
ophører
5 år efter
tetskrav.
Sælgerens
ansvar
for mangler
ved leverancer
ophører
5 år efter
afleveringen
afleveringen
af detafarbejde
det arbejde
(herunder
(herunder
byggeri
byggeri
med tilhørende
med tilhørende
anlægsaranlægsarbejde),bejde),
hvori leverancen
indgår.indgår.
Ved leverancer
til videresalg
til slutbruger
hvori leverancen
Ved leverancer
til videresalg
til slutbruger
ophører
ansvaret
for skjulte
fejl dog
år 10
efter
leveringen
til købeophører
ansvaret
for skjulte
fejlførst
dog 10
først
år efter
leveringen
til køberen. Køberen
ren. Køberen
bevarer
bevarer
sine rettigheder
sine rettigheder
ifølgeifølge
lovgivningen,
lovgivningen,
men såfremt
men såfremt
sælgeren
ifalderifalder
ansvar
ifølgeifølge
nærværende
garantibestemmelse,
og og
sælgeren
ansvar
nærværende
garantibestemmelse,
dettedette
ansvar
ikke samtidig
følgerfølger
af lovgivningens
almindelige
regler,regler,
er
ansvar
ikke samtidig
af lovgivningens
almindelige
er
sælgeren
berettiget
til at frigøre
sig forsig
det
garantiansvar
ved atved at
sælgeren
berettiget
til at frigøre
forsærlige
det særlige
garantiansvar
leverelevere
mangelfri
varer varer
af samme
art ogart
i samme
mængde
som de
tidligere
mangelfri
af samme
og i samme
mængde
som
de tidligere
varer,varer,
der ikke
de foreskrevne
kvalitetskrav.
Sælgeren
har intet
deropfylder
ikke opfylder
de foreskrevne
kvalitetskrav.
Sælgeren
har intet
ansvar
for mangler
herudover.
DetteDette
gælder
ethvert
tab, manglen
måttemåtte
ansvar
for mangler
herudover.
gælder
ethvert
tab, manglen
forårsage,
herunder
driftstab,
tabt arbejdsfortjeneste
og andre
økonoforårsage,
herunder
driftstab,
tabt arbejdsfortjeneste
og andre
økonomiskemiske
konsekvenstab,
herunder
også udgifter
til eventuel
omlægning
af
konsekvenstab,
herunder
også udgifter
til eventuel
omlægning
af
leverede
produkter.
Begrænsningen
i sælgerens
ansvar
gælder
dog ikke,
leverede
produkter.
Begrænsningen
i sælgerens
ansvar
gælder
dog ikke,
dersom
han har
skyldig
i grovi uagtsomhed.
Køberen
skal holde
dersom
hangjort
har sig
gjort
sig skyldig
grov uagtsomhed.
Køberen
skal holde
sælgeren
skadesløs
i den udstrækning,
sælgeren
pålægges
ansvar
over- oversælgeren
skadesløs
i den udstrækning,
sælgeren
pålægges
ansvar
for 3. for
mand
for tab
afledt
af, at af,
produktet
ikke opfylder
de under
3. mand
forder
taberder
er afledt
at produktet
ikke opfylder
de under
pkt. 1pkt.
nævnte
krav. Dette
gælder
ethvert
tab manglen
måttemåtte
forårsage,
1 nævnte
krav. Dette
gælder
ethvert
tab manglen
forårsage,
herunder
driftstab,
tabt arbejdsfortjeneste
og andre
økonomiske
konseherunder
driftstab,
tabt arbejdsfortjeneste
og andre
økonomiske
konsekvenstab,
herunder
også udgifter
til eventuel
omlægning
af leverancen.
kvenstab,
herunder
også udgifter
til eventuel
omlægning
af leverancen.
Køberen
skal endvidere
holdeholde
sælgeren
skadesløs
for krav
3. fra
mand,
Køberen
skal endvidere
sælgeren
skadesløs
for fra
krav
3. mand,
der vedrører
skader
på fast
eller løsøre,
som indtræder
mensmens
der vedrører
skader
på ejendom
fast ejendom
eller løsøre,
som indtræder
materialet
er i købers
besiddelse,
og/eller
på produkter
der erder
fremstillet
materialet
er i købers
besiddelse,
og/eller
på produkter
er fremstillet
af køberen,
eller på
produkter
hvori hvori
disse disse
indgår,indgår,
eller for
skade
på fast
af køberen,
eller
på produkter
eller
for skade
på fast
ejendom
eller løsøre,
som disse
produkter
som følge
af materiellet,
for- forejendom
eller løsøre,
som disse
produkter
som følge
af materiellet,
årsager.
årsager.
3. KONTROL
OG MÆRKNING
3. KONTROL
OG MÆRKNING
Betonprodukter,
der erder
underkastet
kontrol
gennem
den selvstændige
in- inBetonprodukter,
er underkastet
kontrol
gennem
den selvstændige
stitution
Betonvarekontrollen,
er trekantstemplede
i henhold
til institutistitution
Betonvarekontrollen,
er trekantstemplede
i henhold
til institutionensonens
til enhver
tid gældende
bestemmelser.
Med hensyn
til overholdelse
til enhver
tid gældende
bestemmelser.
Med hensyn
til overholdelse
af kvalitetskravene
nævntnævnt
i pkt. 1,
første
punktum,
er parterne
underkaaf kvalitetskravene
i pkt.
1, første
punktum,
er parterne
underkastet den
som træffes
af Betonvarekontrollen
efter en
af denne
stetafgørelse,
den afgørelse,
som træffes
af Betonvarekontrollen
efter
en af denne
foretaget
prøveudtagelse
og prøvning.
Henvendelse
heromherom
kan ske
tilske
Be-til Beforetaget
prøveudtagelse
og prøvning.
Henvendelse
kan
tonvarekontrollens
sekretariat,
adr.: Teknologisk
Institut,
Gregersensvej,
tonvarekontrollens
sekretariat,
adr.: Teknologisk
Institut,
Gregersensvej,
2630 2630
Tåstrup.
Tlf. 43Tlf.
5043
4050
74.40
www.betonvarekontrollen.dk
Tåstrup.
74. www.betonvarekontrollen.dk
Udgifter
i forbindelse
med prøveudtagning
og prøvning
afholdes
af kø-af køUdgifter
i forbindelse
med prøveudtagning
og prøvning
afholdes
beren,beren,
men skal
menrefunderes
skal refunderes
af sælgeren
af sælgeren
såfremt
såfremt
prøvningen
prøvningen
viser, viser,
at detat det
leverede
produkt
helt eller
skal kasseres.
leverede
produkt
heltdelvist
eller delvist
skal kasseres.

6. RETURVARER
6. RETURVARER
Leverede
produkter
tagestages
kun tilbage
efter efter
forudgående
aftaleaftale
og kun
Leverede
produkter
kun tilbage
forudgående
og kun
i helei paller.
Ubeskadigede
returvarer
kan normalt
forventes
krediteret
hele paller.
Ubeskadigede
returvarer
kan normalt
forventes
krediteret
køberen
til dentildebiterede
pris ÷20%.
Eventuel
afhentning
af returvarer
køberen
den debiterede
pris ÷20%.
Eventuel
afhentning
af returvarer
betales
af køberen.
betales
af køberen.
7. PALLER,
STRØER
O.L. O.L.
7. PALLER,
STRØER
Køberen
debiteres
for defor
ved
anvendte
paller,paller,
strøerstrøer
m.m. Ved
Køberen
debiteres
deleveringen
ved leveringen
anvendte
m.m. Ved
tilbageleveringen
krediteres
køberen
efter efter
sælgers
gældende
regler,regler,
dog dog
tilbageleveringen
krediteres
køberen
sælgers
gældende
max. efter
6 mdr.6 mdr.
max. efter
8. SIKKERHEDSSTILLELSE
8. SIKKERHEDSSTILLELSE
Ved tilbud
som underleverandør
kan det
tilbudsgiveren
kræves,
at derat der
Ved tilbud
som underleverandør
kanafdet
af tilbudsgiveren
kræves,
samtidig
med entreprisekontraktens
oprettelse
udstedes
en transport,
samtidig
med entreprisekontraktens
oprettelse
udstedes
en transport,
der sikrer
leverandørens
rettigheder.
Transporten
skal være
sideordnet
i
der sikrer
leverandørens
rettigheder.
Transporten
skal være
sideordnet
i
forhold
til enhver,
som har
betaling
af byggemidlerne.
Herunder
forhold
til enhver,
somkrav
har på
krav
på betaling
af byggemidlerne.
Herunder
også teknikere
og administratorer,
uden uden
hensyn
til tidspunktet
for anmelogså teknikere
og administratorer,
hensyn
til tidspunktet
for anmeldelse delse
over for
bygherren
eller den
bank.bank.
over
for bygherren
ellerbyggelångivende
den byggelångivende
9. BETALING
9. BETALING
Såfremt
andetandet
ikke erikke
aftalt,
er betalingsbetingelserne
8 dage
Såfremt
er aftalt,
er betalingsbetingelserne
8 netto.
dage netto.
Ved forsinket
betaling
beregnes
morarente
efter efter
den afden
sælger
til enhver
Ved forsinket
betaling
beregnes
morarente
af sælger
til enhver
tid angivne
rentesats.
tid angivne
rentesats.
10. SÆRREGLER
VED TILBUD
UNDER
FASTPRIS
10. SÆRREGLER
VED TILBUD
UNDER
FASTPRIS
OG FASTTIDSORDNINGEN
OG FASTTIDSORDNINGEN
Foranstående
underunder
1-8 anførte
bestemmelser
gælder
også under
dennedenne
Foranstående
1-8 anførte
bestemmelser
gælder
også under
ordning,
bortset
fra bestemmelsen
i pkt. 4,
6. stk.
på leverancer
er, er,
ordning,
bortset
fra bestemmelsen
i pkt.
4, 6.Tilbud
stk. Tilbud
på leverancer
medmindre
andetandet
er anført
i tilbudet,
kun gældende
i 4 uger.
medmindre
er anført
i tilbudet,
kun gældende
i 4 Vor
uger.leveranVor leverancer eller
sådanne,
der finder
sted senere
end 1/2
efter
cerdele
elleraf
dele
af sådanne,
der finder
sted senere
endår1/2
år tilbudets
efter tilbudets
afgivelse,
kan priserne
reguleres.
Ved prisregulering
følgesfølges
sælgers
til en-til enafgivelse,
kan priserne
reguleres.
Ved prisregulering
sælgers
hver tid
gældende
prisliste.
I de anførte
tilbudspriser
er ikkeermedregnet
hver
tid gældende
prisliste.
I de anførte
tilbudspriser
ikke medregnet
merværdiafgift,
medmindre
andetandet
udtrykkeligt
fremgår
af tilbudet.
Ud Ud
merværdiafgift,
medmindre
udtrykkeligt
fremgår
af tilbudet.
over den
pris skal
sælgeren
godtgørelse
for dokumenoverfaste
den faste
pris der
skalydes
der ydes
sælgeren
godtgørelse
for dokumenterede
udgifter,
når disse
har været
en uomgængelig
følge følge
af sådanne
terede
udgifter,
når disse
har været
en uomgængelig
af sådanne
standsninger
og forsinkelser,
der skyldes
offentlige
pålæg,
krig eller
standsninger
og forsinkelser,
der skyldes
offentlige
pålæg,
krig eller
usædvanlige
naturbegivenheder
o.l. eller
forårsaget
af sådanne
stats-statsusædvanlige
naturbegivenheder
o.l.er
eller
er forårsaget
af sådanne
lige pålæg,
som har
indgribende
virkning
for byggeog anlægslige pålæg,
somsærligt
har særligt
indgribende
virkning
for byggeog anlægsvirksomhed,
og som
en væsentlig
merudgift
for sælgeren,
virksomhed,
og har
sommedført
har medført
en væsentlig
merudgift
for sælgeren,
uden at
dette
med rimelighed
havdehavde
kunnet
tagestages
i betragtning
ved tilbuuden
at dette
med rimelighed
kunnet
i betragtning
ved tilbudets afgivelse.
Forbeholdet
omfatter
ikke udgiftsforøgelse,
der skyldes
dets afgivelse.
Forbeholdet
omfatter
ikke udgiftsforøgelse,
der skyldes
ændrede
valutakurser
eller lovmæssige
løsninger
af arbejdsmarkedets
ændrede
valutakurser
eller lovmæssige
løsninger
af arbejdsmarkedets
overenskomstforhold.
I tilfælde
af at af
arbejdet
standses
eller forsinkes
overenskomstforhold.
I tilfælde
at arbejdet
standses
eller forsinkes
som følge
af krig,
naturbegivenheder
eller lignende
eller eller
som følge
af usædvanlige
krig, usædvanlige
naturbegivenheder
eller lignende
som følge
af offentlige
pålæg,
godtgøres
sælgers
dokumenterede
udgif-udgifsom følge
af offentlige
pålæg,
godtgøres
sælgers
dokumenterede
ter som
ovenfor.
teranført
som anført
ovenfor.
I øvrigt
gælder
almindelige
leveringsbetingelser
1992,1992,
for nærværende
I øvrigt
gælder
almindelige
leveringsbetingelser
for nærværende
leverance.
leverance.
Vi tager
forbehold
for trykfejl
og udsolgte
varer,varer,
såvel såvel
som prisændringer
Vi tager
forbehold
for trykfejl
og udsolgte
som prisændringer
eller evt.
prissætning
i trykte
materialer.
ellerforkert
evt. forkert
prissætning
i trykte
materialer.
* Vi henviser til www.rbr.dk for vores persondatapolitik (GDPR)
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4. LEVERINGSMÆNGDER
OG LEVERINGSTERMINER
4. LEVERINGSMÆNGDER
OG LEVERINGSTERMINER
AngårAngår
leveringen
leveringen
produkter,
produkter,
som er
som
normale
er normale
lagervarer
lagervarer
hos sælgeren,
hos sælgeren,
kan køberen,
indtil levering
har fundet
sted, regulere
den aftalte
produktkan køberen,
indtil levering
har fundet
sted, regulere
den aftalte
produktmængde
indtil 5%
op5%
eller
der ikke
normal
lagervamængde
indtil
opned.
ellerVed
ned.produkter,
Ved produkter,
dererikke
er normal
lagervare hosre
sælgeren,
hos sælgeren,
er deneri den
denaccepterede
i den accepterede
ordre ordre
eller anden
eller anden
form for
form
købsfor købsaftaleaftale
angivne
mængde
bindende.
Omfatter
leveringen
størrestørre
mængder
angivne
mængde
bindende.
Omfatter
leveringen
mængder
eller ikke-normale
lagervarer
skal der
afgivelse
foreligge
et
eller ikke-normale
lagervarer
skalved
derordrens
ved ordrens
afgivelse
foreligge
et
program,
program,
der angiver
der angiver
leveringstidspunkter
leveringstidspunkter
for samtlige
for samtlige
produkter.
produkter.
Viser Viser
køberen
sig ikke
stand
til at modtage
produkterne
til aftalt
tid (det
køberen
sigi ikke
i stand
til at modtage
produkterne
til aftalt
tidaf(det aftalte leveringsprogram),
talte leveringsprogram),
er køberen
er køberen
forpligtet
forpligtet
til at anvise
til at anvise
et mellemlager.
et mellemlager.
De hermed
forbundne
omkostninger
betales
af køberen.
Produkter,
der erder er
De hermed
forbundne
omkostninger
betales
af køberen.
Produkter,
overført
overført
til mellemlager,
til mellemlager,
betragtes
betragtes
som leveret.
som leveret.
Sælgeren
Sælgeren
er forpligtet
er forpligtet
til
til
at levere
til aftalt
tid, dog
sælgeren
berettiget
til tidsfristforlængelse
i
at levere
til aftalt
tid,erdog
er sælgeren
berettiget
til tidsfristforlængelse
i
følgende
følgende
tilfælde:
tilfælde:
Ved indgribende
Ved indgribende
forstyrrelser,
forstyrrelser,
som forhindrer
som forhindrer
eller i eller
væ- i væsentlig
grad vanskeliggør
ordrens
udførelse
eller transporten
til leveringssentlig
grad vanskeliggør
ordrens
udførelse
eller transporten
til leveringsstedet,
stedet,
såsomsåsom
strejke
strejke
eller lockout,
eller lockout,
offentlige
offentlige
pålæg,
pålæg,
krig, usædvanlige
krig, usædvanlige
naturbegivenheder,
frost ifrost
væsentligt
størrestørre
omfang
end det
sædvanlige,
naturbegivenheder,
i væsentligt
omfang
end
det sædvanlige,
blokader,
blokader,
karantæne,
karantæne,
ildsvåde,
ildsvåde,
havari,havari,
søulykke
søulykke
eller anden
eller anden
force force
majeure.
majeure.
Herudover
kan sælgeren
krævekræve
forlængelse
af tidsfristerne
i tilfælde
af
Herudover
kan sælgeren
forlængelse
af tidsfristerne
i tilfælde
af
mangel
mangel
på kvalificeret
på kvalificeret
arbejdskraft.
arbejdskraft.
Samme
Samme
ret harret
sælgeren
har sælgeren
i tilfælde
i tilfælde
af
af
svigtende
materialeleverancer,
for hvilke
han ikke
ansvarlig.
svigtende
materialeleverancer,
for hvilke
hankan
ikkegøres
kan gøres
ansvarlig.
Med hensyn
Med hensyn
til leverancer
til leverancer
indeninden
for fastprisfor fastprisog fasttidsordningen
og fasttidsordningen
henvi-henvises tilses
de nedenfor
underunder
pkt. 9pkt.
nævnte
bestemmelser.
til de nedenfor
9 nævnte
bestemmelser.

5. LEVERING,
AFLÆSNING
OG MODTAGELSE
5. LEVERING,
AFLÆSNING
OG MODTAGELSE
Aflæsningen
– leveringsstedet
sker
påafdet
af køber
anviste
sted eller
Aflæsningen
– leveringsstedet
– sker– på
det
køber
anviste
sted eller
i mangel
af aftale
så brugsstedet,
nær brugsstedet,
som
en fuldt
i mangel
af aftale
så nær
som en
fuldt
lastetlastet
lastbillastbil
kan kan
køreegen
ved egen
på jævnt
og bæredygtigt
underlag.
Sælgeren
køre ved
kraft kraft
på jævnt
og bæredygtigt
underlag.
Sælgeren
har har
ansvaret
for produkterne,
til lastbilen
har leveringsstedet.
nået leveringsstedet.
Køberen
ansvaret
for produkterne,
til lastbilen
har nået
Køberen
stillerstiller
nødvendigt
nødvendigt
mandskab
mandskab
og aflæsningsmateriel
og aflæsningsmateriel
til rådighed
til rådighed
for aflæsfor aflæsningen
ningen
og harog
det
harfulde
det fulde
ansvar
ansvar
ved denne.
ved denne.
Køberen
Køberen
skal afgive
skal afgive
kvittering
kvittering
for produkternes
modtagelse.
Eventuelle
reklamationer
over synlige
for produkternes
modtagelse.
Eventuelle
reklamationer
over synlige
fejl fejl
eller mangler
skal fremsættes
i forbindelse
hermed.
Hvor levering
eller mangler
skal fremsættes
i forbindelse
hermed.
Hvor levering
finderfinder
sted efter
sted efter
forudgående
forudgående
aftale,aftale,
men uden
men uden
at køberen
at køberen
eller en
eller
repræsenen repræsentant for
tant
denne
for denne
er til stede,
er til stede,
ansesanses
en af en
sælgeren
af sælgeren
til køberen
til køberen
fremsendt
fremsendt
specificeret
specificeret
følgeseddel
følgeseddel
som fuldt
som bevis
fuldt bevis
for rigtig
for rigtig
kvalitativ
kvalitativ
og kvantitativ
og kvantitativ
levering,
medmindre
køberen
reklamerer
omgående
følgesedlens
levering,
medmindre
køberen
reklamerer
omgående
efter efter
følgesedlens
modtagelse.
produkterne
udkøres
til aftalt
ogafder
af årsager,
modtagelse.
Hvor Hvor
produkterne
udkøres
til aftalt
tid, ogtid,
der
årsager,
somskyldes
ikke skyldes
sælgeren
ventetid
aflæsning
som ikke
sælgeren
opståropstår
ventetid
uden uden
aflæsning
finderfinder
sted, sted,
vil denne
vil denne
ventetid
ventetid
blive debiteret
blive debiteret
køberen.
køberen.
Går aftalen
Går aftalen
ud på,ud
atpå,
produkat produkterne terne
skal leveres
aflæsset,
sørgersørger
sælgeren
for aflæsningsmateriel
med med
skal leveres
aflæsset,
sælgeren
for aflæsningsmateriel
betjeningsmandskab
og harog
i så
fald
for produkterne
ved aflæsbetjeningsmandskab
har
i såansvaret
fald ansvaret
for produkterne
ved aflæsningen.
ningen.
Køberen
Køberen
har pligt
hartil
pligt
vederlagsfrit
til vederlagsfrit
at stille
at fornødent
stille fornødent
hjælpemandhjælpemandskab til
rådighed
for aflæsningen.
Hvis der
køberen
og sælgeren
skab
til rådighed
for aflæsningen.
Hvismellem
der mellem
køberen
og sælgeren
træffes
aftaleaftale
om, atom,
køberen
selv afhenter
produkterne,
har sælgeren
træffes
at køberen
selv afhenter
produkterne,
har sælgeren
i dissei disse
tilfælde
ansvaret
for produkterne,
til disse
er stillet
eller lagt
tilfælde
ansvaret
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Farvevejledning
Sten er en levende organisme. Det betyder at sne, slud og
solen kan få farverne på stenene til at variere. Derfor er
de viste farver vejledende. Vi anbefaler altid, at du tager
ud til en af vores forhandlere eller udstillere, og selv ser på
stenene.

I tør stand

I våd stand

Grå

Gråmix

Koks

Colourmix

Brun antik

Nougat

Gylden

Nougatmix
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Diverse
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Drøm og leg
Tegn en skitse af din løsning
1 meter
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Udstilling
Middelfart
Huset (Byggecentrum)
Hindsgavl Allé 2 · DK-5500 Middelfart
Varde
Industrivej 8 · DK-6800 Varde

Produktion
Industrivej 8 · DK-6800 Varde
Tinggårdsvej 3, Roust · DK-6818 Årre
Kirkeskovvej 1, Mogenstrup · DK-4700 Næstved
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