BETONGENS ESTETISKA MÅNGSIDIGHET

RELIEFMÖNSTRADE
STÖDMURAR

Relief: Lignum

STÖDMURAR
FRÅN STARKA
Stödmurar typ Ängelholm används med fördel
som stöd mot fyllnadsmassor vid terrassering
och anläggningar i våra moderna stadsmiljöer.
De används ofta i torg- och parkmiljö, längs
vägar och som avskiljare vid till exempel
materialfickor. De används även som snygg och
stilren inramning av rabatter i bostadsområden.
De flesta stödmurselement kan också utföras
med framsida av reliefmönster.

Under den hantverksmässiga tillverkningen får
våra stödmurselement alla de egenskaper som
gör dem lätta att arbeta med och som garanterar
ett lyckat slutresultat. Yrkesutbildade gjutare
med mångårig erfarenhet tillverkar våra element.
Naturligtvis använder vi endast högklassig,
frostresistent betong.

Reliefmönstrade stödmurar i betong ger stora möjligheter
till en estetiskt tilltalande lösning. Utseendet kan varieras
och anpassas för olika användningsområden i både
offentlig och privat miljö.

Standardutförandet på våra stödmurar är slät grå betong som kan passa bra för många
tillfällen när stödmurarnas ytor inte blir framträdande i miljön. För att skapa en mer levande
yta kan vi genom reliefmönster förändra ytans utseende.
Ytor med reliefmönster
Reliefmönstrade stödmurar från Starka bearbetas innan leverans med olika tekniker för att
ytorna ska få det önskade mönstret och utseendet. Ytorna kan anpassas utifrån ett stort
antal olika utseenden. Murarna kan på så sätt
smälta in bättre i den omgivande miljön och ger
möjlighet till en unik och kostnadseffektiv
stödmurslösning som tilltalar det estetiska ögat.
Det är även mindre risk att reliefmönstrade och
antracitfärgade stödmurar blir graffiti-målade.

Relief: Pepita

VÅRA RELIEFMÖNSTER

Canvas, antracit och ljusgrå

Grave, antracit och ljusgrå

Liggande Grave, antracit och ljusgrå

Lignum, antracit och ljusgrå

Marcato, antracit och ljusgrå

Pepita, antracit och ljusgrå

Relief: Marcato

STANDARD ELLER
MED MÖNSTER
Genom att använda matriser i gjutningen kan olika mönster och
relief tas fram på stödmurarnas yta. Det ger ett varierat och
levande utseende. Ytan kan imitera olika byggtekniker
utseendemässigt.

Relief: Grave

I standardutförande är våra stödmurselement tillverkade med en stålform som
ger helt slät ljusgrå yta. Genom att använda speciellt framtagna matriser som
läggs i stålformen, kan vi istället skapa olika mönster på stödmurens yta. Det
finns ett flertal färdiga mönster som kan väljas vid framtagning av stödmurarnas
yta. Viss specialutformning är också möjlig, exempelvis som Marcato Special.
Våra standardmönster är relief av typ Canvas, Grave, Lignum, Marcato och
Pepita (se bilder på sidan 3). Stödmurarna kan också levereras i klassiskt format
med slät betongyta utan reliefmönster.

Relief: Marcato

GREEN LINE BY STARKA hållbara stödmurar

För att möta våra egna högt ställda hållbarhetsmål och omvärldens krav på
klimatsmart betong har vi arbetat hårt för att optimera vår betongproduktion.
Arbetet fortsätter men vi är väldigt stolta över att nu kunna presentera
stödmurar tillverkade med miljöcement och upp till 30 % lägre
koldioxidutsläpp vid produktionen.

Miljöcement
För oss betongtillverkare är den största ”miljöboven” cement. En väldigt
viktig ingrediens och ett bindemedel i betongen, men vi behöver förbättra
den. Under de tre gångna åren har vi jobbat hårt för att optimera recepten –
minskade cementhalter och ett ökat användande av miljöcement. Våra
leverantörer väljer vi med omsorg och vi ställer höga krav på deras
hållbarhetsarbete som ligger i linje med våra hållbarhetsmål.
Vår cementleverantör SCHWENK är en av de mest innovativa tillverkarna av
byggnadsmaterial i Europa. De strävar efter att bli ledande inom hållbara
affärsmetoder och värdesätter arbetet lika mycket som vi gör. Med deras
miljöcement i våra stödmurar kan vi nu minska koldioxidutsläppen med
upp till 30 % vid produktionen.

HANTVERKSSKICKLIGHET
ligger bakom våra stödmurar

Våra stödmurar är omtalade för sin höga kvalitet och tillverkas i vår fabrik i Ängelholm - en
modern anläggning för rationell tillverkning av betongprodukter.

Tillkomsten av våra stödmurselement är en
process med många olika steg. Den färdiga
produkten representerar mångårig erfarenhet
och välutvecklat yrkeskunnande tillsammans
med en alldeles speciell känsla för materialet.
En noggrant planerad och hantverksmässig
produktion med inlagda kvalitetskontroller sörjer
för ett högklassigt slutresultat. Vi tillgodoser
kundens önskemål om leveransordning och
leveranstid. Normalt finns en stor del av
standardsortimentet i lager för omedelbar
leverans. Passbitar finns i standardlängd 500,
1000 och 1500 samt för element 400–600 även
längd 2000 och 2500.

Produktionen sker i speciellt anpassade
lokaler där lagerhållningen av material och
produkter är optimala. Vår personal har en
samlad kompetens som byggts upp under
lång tid och man känner hantverket väl från
grunden. Produktionen är flexibel och kan
anpassas efter varje projekts särskilda
behov.
Kvaliteten sitter i detaljerna
Vi har ett ständigt pågående kvalitetsarbete
där fokus ligger på ständig förbättring och
utveckling. Genom att vara noggrann i varje
detalj kan de bästa produkterna tas fram.

Starka Betongprodukter AB
Errarpsvägen 26
262 43 Ängelholm

Relief: Marcato

