
ReCon 
Støttemur system
ReCon støttemur system er et spennende 

produkt med utseende, størrelse og bestandighet 

som naturstein.



ReCon 
Støttemur system

Meget bestandig, produsert i 
høykvalitets ferdigbetong

Naturlig utseende med vari-
erende overfl ate

Areal ca. 0,5 m2 (120 x 
40 cm)

Egenskaper

ReCon blokken er et unikt støttemurskonsept med fl ere 
gode egenskaper:

•  Størrelse: ved plassering av en blokk har du installert 
ca. 0.5 m2 ferdig støttemur.

•   Engineering: blokken har en unik låsemekanisme som 
utnytter blokkens vekt (635 – 1125 kg) til å bygge vegger 
med en høyde på 3.5 m uten å benytte jordarmering.

•  Bestandighet: blokken er produsert med luftinnført 
normalbetong, med fasthetsklasse B35MF45.

•  Utseende: blokken har en naturtro overfl ate, både som 
granitt og kalkstein.

•  Dimensjoner: med standard overfl ate på 120 x 40 cm 
er installasjon av blokkene enkel, og kan med fordel 
benyttes som et alternativ til andre typer støttemurer. 
For eksempel småblokker, naturstein eller plass-støpt.

Fordeler

•  Ny og unik: blokken har et unikt utseende, og kan 
tilpasses de fl este behov (kurver og rette vinkler er 
mulig). Arkitektonisk er størrelsen og utseende på 
blokken tiltrekkende.

•  Tilgjengelighet: ReCon blokken er tilgjengelig 
hos forhandlere over hele landet, og er produsert 
under kontrollerte forhold hos godkjente fabrikanter. 
I motsetning til naturstein, kan en ReCon støttemur 
leveres og settes opp umiddelbart etter bestilling.

•  Hurtig installasjon: ReCon støttemur er raskere 
å montere enn andre kjente løsninger, og dette gir 
besparelse på installasjonskostnader og tidsforbruk. 
Blokkene monteres uten bruk av mørtel, og kan 
plasseres direkte på komprimert masse.

•  Høy gravitasjonsmur: den massive størrelsen og 
vekten på blokken gir mulighet for å bygge høyere 
støttemur uten jordarmering sammenlignet med 
mindre blokker fra konkurrentene. Dette gir sparte 
kostnader mhp. utgraving og masseutskifting.

•  Gjennomprøvd system: blokkens moduloppbygging 
innfrir de mest krevende krav, og er grundig doku-
mentert. Dette garanterer entreprenører og sluttkunder 
en funksjonell støttemur med bedre egenskaper enn en 
tilsvarende mur i naturstein.

Spesifi kasjoner

•  Areal:  ca. 0,5m2 (120 x 40 cm)
•  Vekt: med dybde 60 cm (635 kg), 100 cm (1 000 kg) 

og 115 cm (1 125 kg)
•  Betongkvalitet: B35MF45
• Løftekrok: godkjent løfteanker
•  Svingradius: ca. 4,5m (avhengig av murhøyden)
•  ReCon støttemur har en innebygd helningsgrad på 

3,6 grader som følge av den unike låsemekanismen.
  



Godkjent 
løfteanker Låsemekanismens 

utforming, samt skrå 
sidekanter tillater 
svingradius på ca 4,5 m

Låsemekanismens 
unike utforming gir 
en sikker og trygg 
mur.

Kalkstein

Granitt

Utseende

ReCon blokken er estetisk 
tiltrekkende, og hver 
enkelt blokk etterligner 
naturstein utseende. 
Blokken produseres både 
med granitt- og kalkstein 
utseende*.
Innenfor hver blokktype 
produseres blokker med 
flere mønstre, slik at en 
unngår gjennomgående 
mønster i ferdig oppsatt 
mur.

* avhengig av leverandør
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