
STONETERRA™ STÖDMURSSYSTEM
Större möjligheter till lägre kostnad
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Trässbergs Cement AB erbjuder som enda tillverkare 
i Sverige stödmursystemet  STONETERRA™.

Det patenterade systemet erbjuder ett attraktivt al-
ternativ till stödmurar och terrasseringar i såväl of-
fentliga som i privata miljöer. De olika ingående be-
tongblocken har konstruerats för att erhålla största 
möjliga flexibilitet och kort anläggningstid vilka båda 
bidrar till kostnadseffektiva lösningar. Stone Terra ™  
stödmurar kännetecknas av flexibilitet och estetik och 
strukturen på de synliga ytorna påminner om huggen 
natursten. För den svenska marknaden har vi valt en 
färg och struktur som knyter an till den nordiska grå 
graniten.

Stone Terra-blocken kan läggas med en radie ned till 
2,4 meter och de finns i olika längd, höjd djup och 
även hörn-, kant-, topp- och sluttningsutförande. 

Oavsett om ni är verksamma inom landskapsarkitek-
tur, väg- och vattenbyggnation, trädgårdsanläggning 
eller markentreprenad, Stone Terra ™ är ett starkt al-
ternativ för ert kommande projekt.

STONETERRA™ stödmurssystem kan användas 
tillsammans med geoduk eller annan markarmering. 
Markarmeringsmaterialet kan klämmas fast mellan 
blocken eller förankras i det genomgående hål som 
finns i blocktypen ”Helblock för förankring”, se sida 7. 
Helblocken med förankringshål kan även säkras med 
stålwire.

610 mm Toppblock

610 mm Helblock

Exempel på mur uppbyggd med 5 skift STONE-
TERRA™ 610 Helblock och det översta skiftet med 
610 Toppblock.
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Stone Terra ™ har under 25 år erbjudit 
hållbara lösningar för stödmurar som både 
kan bära stora laster och ge ett estetiskt 
tilltalande intryck. 

STONETERRA™ - lösningar vinner successivt nya användningsområden och det finns tusentals 
installationer runt om i världen där STONETERRA™ använts för att skapa stabila och estetiska 
stödmurar för allt från amfiteatrar till skyddsmurar utefter vattendrag.
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STONETERRA™ är ett kostnadseffektivt självlåsande stödmurssystem som kan byggas ned 
till 2,4 m kurvradie för största flexibilitet. Muren byggs snabbt och enkelt och ger ett naturtroget 
utseende.
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STONETERRA™ erbjuder en estetiskt tilltalande stödmur som därtill byggs avsevärt snabbare 
än flertalet andra alternativ på marknaden. Tack vare den höga egenvikten i STONETERRA™ 
stödmurssystem och urtagen som bildas på baksidan mellan stenblocken kan olika typer av staket 
fästas in i muren.

Henrik Arvidsson, ägare och grundare 
av Trässberg Cement AB.

610 mm Toppblock

610 mm Helblock

Gravitationsblock 
1220 mm 

Gravitationsblock 
1525 mm 

Exempel på mur uppbyggd
med gravitationsblock.
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STONETERRA – Form och storlek

Vikt: 800 kg
Dimension:
1220 x 610 x 610 mm

610

610
1220

Vikt: 1040 kg
Dimension:
1220 x 610 x 610 mm

610

610
1220

Vikt: 625 kg
Dimension:
1220 x 610 x 610 mm
Urtag 200 mm djupt610

61
1220

Vikt: 815 kg
Dimension:
1220 x 610 x 610 mm
Urtag 200 mm djupt

610

610

1220

610

610610

Vikt: 315 kg
Dimension:
610 x 610 x 610 mm
Urtag 200 mm djupt

Vikt: 410 kg
Dimension:
610 x 610 x 610 mm
Urtag 200 mm djupt

610

610
610

Helblock Helblock hörn

Toppblock Toppblock hörn

Halft toppblock Halvblock
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Gravitationsblock:
STONETERRA™ stödmurssystem kan byggas som en ren gravitationsmur och när höjden på 
muren ökar och därmed behovet av en ökad massa i de nedre skiften i muren finns blocken även 
med djupmått 1.220 mm och 1.525 mm. (Normalt har blocken ett djup av 610 mm.)

Helblock låg Helblock låg topp

Helblock för förankring

Gravitationsblock 1220 Gravitationsblock 1525

Vikt: 400 kg
Dimension:
1220 x 610 x 305 mm

610

305

1220
Vikt: 300 kg
Dimension:
1220 x 610 x 305 mm
Djupt urtag 100 mm

305

610
1220

Vikt: 760 kg
Dimension:
1220 x 610 x 610 mm

1220

610

610

Vikt: 1825 kg
Dimension:
1220 x 610 x 1220 mm

1220
1220

610

Vikt: 2280 kg
Dimension:
1220 x 610 x 1525 mm

610

1220
1525



STONETERRA™ stödmurssystem är utvecklat för största flexibilitet och krökta murar med 
såväl inner- som ytterradie ned till 2,4 m kan byggas. Den stora flexibiliteten kombinerat 
med blockens naturtrogna utsida ger ett mycket tilltalande slutresultat.

Återförsäljare:

Trässberg Cement AB
Trässberg, Stommen

531 93 Lidköping
Tel. 073-183 60 00   www.trassberg.se


