
Bya Mur är här! Ett nytt tillskott i Bya-familjen för att ge våra kunder ytterligare valmöjligheter och en ännu  
personligare trädgård. Med radiesten kan muren nu även användas för svängda murar. Den böljande formen 

mjukar upp intrycket och bidrar till iögonfallande detaljer i din trädgård. Muren består av fyra produkter. 
Helsten, halvsten, 3/4-sten och kombisten. Kombistenen säljs med 4 storlekar blandade på pall. Alla stenar 

är dubbelsidiga med en svagt konad form.

Bya Mur
Nyhet 
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DIMENSION MM KG/ST ST/M2 REF.NR

420X210X140 29 17 43113

210X210X140 14,5 34 43123

315X210X140 22 22,7 43133

6X  420/365x210x140
1X  315/287x210x140  
1X  315/260x210x140
1X  210/182x210x140

212 KG/SET 43143

 

Färger

Helsten

3/4-sten

Halvsten

Kombisten
Säljs lavvis i set om 9 stenar

ANTRACIT 10

LJUSRÖD 60

LJUSGRÅ 12

SAND 14

TERRAKOTTA 9
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Skapa mjuka runda hörn  
med kombistenen
Med vår nya Bya Mur kan du skapa mjuka och harmoniska 
former som passar resten av din trädgård. Det är enkelt att 
skapa övergångar från raka partier till rundade med hjälp av 
kombistenarna. Stenarna är dessutom vändbara vilket  
underlättar planering och montering.

Cirklar
Med kombi helsten kan du skapa vackra cirkelformade  
murar. Perfekt för dekorativa planteringar. Genom att varva  
kombi helsten med rak sten går det att bygga runda former  
med större radie.

 

  

Kombisten
Kombisten säljs i set om 9 stenar/lav och 
innehåller fyra olika storlekar. Med kombistenarna 
öppnas helt nya möjligheter till kreativt skapande. 
Setet innehåller 6 st helstenar, 1 st 3/4-sten och  
2 st övergångsstenar i olika format.

HELSTEN

Vinklad i båda  
ändarna. Det går 
att vända varannan 
sten och skapa raka 
murar.

Till denna form  
används följande sten:

Till denna form används 
följande stenar:

3/4-STEN

Precis som helstenen 
är denna vinklad i 
båda ändarna, men är 
kortare för att skapa 
snävare svängar.

3/4-STEN  
ÖVERGÅNG

Rätvinklig på ena 
sidan och vinklad på 
andra för att skapa 
övergångar mellan 
raka och svängda 
murpartier. 

1/2-STEN
ÖVERGÅNG

Rätvinklig på ena 
sidan och vinklad på 
andra för att skapa 
övergångar mellan 
raka och svängda 
murpartier.
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Yttre diameter 3200 mm
KOMBI HELSTEN

420/365x210x140

Inre diameter 
2780 mm
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I ett set ingår följande stenar:


