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Rätt utseende.
Rätt styrka.

Rätt storlek.

Innovativ teknisk utformning för 
oöverträffad styrka

Lätt att installera med 
mindre maskiner

En vacker, kostnadseffektiv 
lösning för att fixera jordmassor

Verti-Bloc
Stödmurar

Ihåliga, självlåsande block

I storlekar för både 
trädgårdar  och kommersiell 
användning

®k



Inget står 
sig som  
Verti-Block. 

När du behöver en lösning 
för stödmurar och andra 
trädgårdsprojekt, finns det 
inget som står sig som Verti-
Block. Med unik storlek, form 
och användbarhet, är Verti-
Block en idealisk lösning för 
både bostäder och 
kommersiella anläggningar.

Unik storlek och design

Med ett ihåligt block som mäter 1,22 × 0,61 × 0,91 meter är Verti-Block perfekt 
proportionerat för de flesta populära typer av landskapsprojekt, inklusive murar upp 
till 4,27 meter – och t.o.m. högre om den armeras. Ihålig utformning gör den 
prisvärd och lättare att hantera än solida block. Verti-Block är dessutom mindre 
arbetsintensivt än mindre, handmonterade, stenar och erbjuder en mer praktisk 
lösning än formgjutna stödmurar.



Perforerat dräneringsrör

Fyll ihålig kärna med 
krossad sten

Klackar som låser blocket ovan

Självlåsande Verti-Block

Verti-Block är självlåsande 
genom en unik utformning 
med not och spont. Du får 
enastående styrka och mer 
flexibilitet för att passa in i 
olika trädgårdsinstallationer.

Starkt och mångsidigt
Ännu bättre är att Verti-Block är otroligt starkt och mångsidigt tack vare dess 
självlåsande design. Genom utformningen med not och spont, säkerställer Verti-Block 
att du får en säker inpassning som garanterar att muren byggs upp korrekt vid varje 
installation. Verti-Blocks ihåliga design sparar pengar genom att använda mindre 
betong och genom lägre transportkostnader. Den säkerställer också att rätt mängd 
med bergkross används. Erfarna installatörer vet att för mycket krossad sten är ett 
slöseri med pengar, men för lite krossad sten kan öka det hydrostatisk trycket, vilket 
kan underminera stödmuren.

Enkel installation
Verti-Block har skapats med landskapsarkitektur i åtanke - vi har gjort det lätt att 
transportera och installera det, även på svåråtkomliga platser. Blocken kan flyttas och 
läggas på plats med mindre maskiner, utan behov av tung utrustning som 
teleskoplastare eller kranar. Kopplingen med not och spont förebygger 
felplaceringar, vilket säkerställer en stark och noggrann installation varje gång.



20 cm fyllnadsmaterial

Geotextilfilter

Öka murens höjd och stabilitet 
med mass extender

Mass extender 1,22 m 

Mass extender 1,52 m

Standardblock (0,91 m)

Verti-Block stödmur

Konstruerad för att vara stark

Den ihåliga konstruktionen av Verti-Block är kostnadseffektiv, gör den lättare att 
hantera och förbättrar förmågan att hålla tillbaka jordmassorna. Även vid dåliga 
markförhållanden kan Verti-Block staplas högre än andra block utan att använda 
ankare eller geonät. 

Verti-Blocks utformning med not och spont ger en starkare förankring än block 
som bara förlitar sig på friktion. Fyllnadsmaterialet av krossad sten låser sig också 
och bildar en kontinuerlig massa som förstärkning.



3,66m geonätet
Geonätet

Fyllning med krossad sten

Återfyllningen 
täcker geonätet 

Armerad stödmur med Verti-Block

20 cm fyllnadsmaterial

5,56 cm indraget block

Fyll hålrummen med rent 
krossad sten (<2,5 cm) allt 
eftersom varje rad läggs på 

plats

Fastighetsägare uppskattar hur 
överkomligt och prisvärt 
Verti-Block är. 

En kostnadseffektiv lösning
Bäst av allt, Verti-Block ger otroliga kostnadsbesparingar. Som ett ihåligt 
block är Verti-Block lättare, kräver mindre arbetsinsats, maskinutrustning och 
transportkostnader. Det går snabbt att installera och produkten är i sig själv 
mindre dyr att tillverka än solida block. Den interna dräneringen genom krossad 
sten inuti blocket undviker problem med för mycket eller för lite schaktning, 
eftersom inget extra bergkross behöver fyllas på bakom muren.

Fastighetsägare uppskattar hur överkomligt och prisvärt Verti-Block är. Med 
dessutom rätt utseende och rätt styrka hos denna unika produkt vet du att Verti-
Block är rätt lösning för en bra trädgårdsinstallation.



Verti-Block Mångsidighet

Halvsteg toppblock 
att trappa ner 
muren med

Dubbelsidig Verti -
Block balustrad vägg 

med tillhörande 
locksten (0,15 m)

Unikt utseende

Förutom dess strukturella funktion är Verti-Block populärt hos fastighetsägare 
p.g.a. dess vackra stenliknande utseende. Verti-Block har en 12,7 cm djup relief, 
dolda skarvar och får en färdig mur att likna staplade stenar. Plus, Verti-Block kan 
lätt betsas med en vacker och vädertålig bets för att bättre passa in med 
omgivningen.



Inbyggd avsmalnande 
konstruktion möjliggör 

en minsta radie både 
konvexa och konkava 

murar på 4,88 m

Konvexa och konkava murar med Verti-Block

Perfekt för stora och små trädgårdsprojekt
Verti-Block är idealiskt för en rad olika landskapsprojekt som bostadsområden, 
kommersiella anläggningar, skolor, parker, trädgårdar, m.m. Användbar på ojämna 
platser och t.o.m. i skarpa kurvor, har Verti-Block utformats för att försköna alla 
omgivningar medan det håller jorden på plats.

För projekt som kräver insynsskydd eller trafikbarriärer, kan ett staket eller räcke 
konstrueras direkt ovanpå stödmuren av Verti-Block. Staketet kan placeras utmed 
kanten på muren för ett kontinuerligt och attraktivt utseende.

Använd Verti-Block för 

installationer som: 
Stödmurar

Terrasser

Planteringsbara stödmurar 

Bas för staket eller räcken 

Tomtgränser

Armerade murar



Standardblock 
790 kg

Hörnblock/Hörnblock Topp
720 kg/650 kg

Halvblock/Halvblock  Topp
480 kg/333 kg

610 mm

610 mm

610 mm
305 mm

610 mm

610 mm

910 mm

910 mm
910 mm

Toppblock 
590 kg

610 mm

910 mm

Mass Extender
1,2m Block 1,210 kg 
1,5m Block 1,590 kg

1,5m Block 

1,2m Block 

610 mm

Verti-Block Delar 

Verti-Block finns i en rad olika utformningar för att 
möta alla behov av trädgårdsarkitektur

1,22 m

1,22 m

1,22 m

1,22 m

1,22 m

Försäljning 
Mosaiken i Hedesunda

Harklöversvägen 24 
810 10 Hedesunda 
Tel: 0291-10456  
order@mosaiken.se 
www.mosaiken.se

Producent 

Blixbo Cementvarufabrik

Karlsbyheden 62 
790 15 Sundborn 
Tel: 023-61092 
info@blixbocement.se 
www.blixbocement.se

Verti-Block Delar

Känd över hela världen för enastående estetik och ett patenterat system som ger 
högsta kvalitet byggmaterial , fortsätter Verti-Block för att hjälpa arkitekter, 
konstruktörer, entreprenörer , och fastighetsägare med smarta prefabricerade  
lösningar .

Verti -block säljs via en lokal , licensierade tillverkare av Verti-block . 
Ring oss för att hitta en återförsäljare nära dig.

Läs mer på www.vertiblock.se 

Halvstegblock/Halvstegblock Topp 
440 kg/291 kg
Halvstegblock Hörn/Halvstegblock Topphörn
374 kg/312 kg




