
Modernt, slitstarkt och lättskött – möt Umbra-familjen. Här hittar du en formbar mur som genomsyras av det vackra 
samspelet mellan ljus och skugga. Umbra är det latinska ordet för just skugga. Ingen annanstans kan du låta dagens 
olika tidpunkter bli en del av stadsrummet, som på torg, skolgårdar, gårdsplaner och gågator med Umbra-produkter.

Våra Umbra-produkter tar väl omhand de förändringar i ljusets karaktär och infallsvinklar som sker allt eftersom  
dagen fortgår. Det gör att en och samma miljö kan få olika känslor och uttryck beroende när på dagen du besöker 

den. Umbra skapar en levande miljö, helt enkelt.

Umbra Mur
Nyhet 
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DIMENSION MM KG/ST ST/M2 REF.NR (PLACENTIA /  MINIMA)

400×200×200 22 12,5 6870512 /  6875512

400×200×200 22 6872512 /  6877512

200×200×200 13 6872612 /  6877612

414/310×200×200 21,1 6873512 /  6878512

407/355×200×200 22
6874612 /  6879612 (HÖGER)

6874512 /  6879512 (VÄNSTER)

400×200×40 (RAK)

414/310×200×40 (RADIE)
9 ,6

6871512 (RAK)

6876512 (RADIE)
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Skapa unika former
Tack vare murblockens utformning kan du låta kreativiteten flöda 
och skapa en mur helt efter dina egna önskemål. För en cirkel- 
formad mur sätter du enkelt tolv radiestenar i en ring och fortsätter 
sedan till nästa skift med halvförband. För en S-formad mur  
använder du i vartannat lav start/radiesten för att få snygga över-
gångar. De översta blocken kan med fördel vändas upp och ner så 
kommer inte nockarna vara ivägen när toppstenen skall läggas på 
plats alternativt kapas de med vinkelslip.

En mångsidig mur
Produktserien är utvecklad för att göra ett positivt avtryck i det moderna samhället. Därför har stor vikt lagts vid att skapa murar som är 
enkla att anlägga, underhålla och att trivas med. Det modernt diskreta utseendet gör att Umbra-serien passar på en mängd olika typer av 
offentliga platser. Med ett mycket slitstarkt utförande är Umbra en mur att trivas med under många år framöver. Murstenen i Umbra- 
serien är dubbelsidig och blocken är mycket enkla att bygga med. Stenarna tillverkas med mönstrad respektive slät yta, vi kallar dem  
Minima och Placentia – att blanda båda stentyper är ett kreativt sätt att få en levande mur! Sortimentet i Umbra Mur består av helsten, 
hörn/avslut (hel och halv), toppsten, radiesten och start/radie. 

HELSTEN

Rätvinklig sten för 
raka murpartier. 

HÖRN/AVSLUT HEL

Precis som helstenen 
fast anpassad för 
hörn och avslut. 

HÖRN/AVSLUT HALV

Halv hörn/avslutssten 
används tillsammans 
med sten 1 och 2 i 
skiftsättning.

START/RADIESTEN

Rätvinklig på ena 
sidan och vinklad på 
andra för att skapa 
övergångar mellan 
raka och svängda 
murpartier. Finns 
i både höger- och 
vänstersväng.

RADIESTEN

Vinklad på båda sidor 
för att skapa följ- 
samma kurvor och 
cirklar. Kombinera 
med start/radiesten 
eller helsten för över-
gång till rak mur.

TOPPSTEN

Toppstenen finns 
både som rak- och 
radiesten. Den ger en 
snygg finish på  
muren. Finns i  
utförande Placentia.

Illustrationen visar 
höger utförande
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För anvisning om fyllning, limning och byggnation som konstruktionsmur 
vänligen se utökad anvisning på vår hemsida och i vår stora murfolder.


