
EXKLUSIVA L-STÖDSMURAR

BETONGEXPERTENS

Vår exklusiva stödmur i mörkgrått skiffermönster passar till alla villor!



BETONGEXPERTENS 

EXKLUSIVA L-STÖDSMURAR 

GALLERI: 

• Murar som är byggda på det suveräna L-stödet fast snyggare! 

• Vi mönstrar, färgar och bygger in L-stödet så att det ser helt 

platsbyggt ut. 

• Ni kan få den som stödmur, barriärmur eller en hybrid av båda med 

olika höga sidor!

• Bra mot grannen då båda får en snygg mur, eller mot vägen.



Välj mellan olika alternativ och Ni får en 

egendesignad mur!

1. Formen, så som enkel eller dubbel, höjder, sluttande, trappad, avslut?

2. Mönstring, typ skiffer eller kalkstensmönster?

3. Ytbehandlingar, som färgad eller ofärgad betong, impregnerad eller målad?

4. Vertikal avslutning, överliggare eller krönlist?

5. Avslutning, smäcker eller portstolpar?

6. Belysning? Muren är förberedd för att dölja olika typer av ljusarmaturer.



Färgad eller ofärgad betong?



Skiffer eller kalkstensmönster?



Homogen betong håller!



Mönstrade L-stöd från 0,4 till 2,0 meters höjd.



70-TALSVILLA:

Dubbelsidig mur i modern design, svartmålad



Smäcker avslutning, det tjocka alternativet där murens tjocklek är 

24cm istället för normalt 21cm.



Lättskött och snyggt!





BÅSTAD i ljus och mörker.

”Skönt att slippa slänten”





Impregnering ger skydd och livfullhet!



Kraftfullt ljus tar bort höstmörkret.





SÄRÖ:
Stödmur under uppbyggnad, överliggare kommer att bli pricken över …. 

Stödmuren håller materialet på plats och skapar ordning och reda.
(Kommer att impregneras under rätt väderförhållanden).





Snabb montering med prefabricerade betongelement med 

extrem hållfasthet.







Garageplan med stil. 
Impregnering kvarstår.

 Skiffermönstrad trappstegsmur med överliggare

 Hybridmur av stöd och barriärmur.

 Överliggaren kan innehålla dolda armaturer på tre sidor 

sidor.

 Mönstrade trapp-vagnstycken.

 Med L-stödet som grund lär det hålla!



Före



Efter





Obs! ej ytbehandlade ytor







Pampiga portstolpar eller smäcker avslutning?





Etager, snyggt entreprenörs-arbete!

Kan kompletteras med impregnering, krönlist samt belysning.





Trappor finns i flera modeller och kan byggas in med mönstrade element.

Ger ofta trädgården en dimension extra.

Räcken i smide kan vara ett skyddande alternativ till en hybridmur som kan bli för hög.



”Bygga värden”
Det första en värderingsman ser vid ett besök är inte det kaklade badrummet eller det nya 

köket, det är fastighetens yttre miljö och estetik. Beroende på område mm så får man ofta 

en förhöjd värdering som har en faktor som är högre än själva investeringen!




