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Kolbränningen ger taket ett vackert naturligt färgspel. 
Takteglet produceras i röd och blådämpat utförande med olika längder. Även munk- och nunnetegel.

Fasadtegel i ett flertal färger och format. Handstrukna/handslagna eller maskinslagna.

Formstenar med eller utan glasyr kan reproduceras

Kolbränt enkupigt taktegel

Fasadtegel

Formstenar
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Stort urval av stengodsklinkeri flera kulörer och mönster Terrakottaklinker kan tillverkas i flera format och
kulörer. Bilden visar specialtillverkad klinker till trappa

Golvtegel i många format och färger

Vackra väggkakel i 65 olika glasyrer. Till serien finns även passande kakelplattor med avrundade kanter, halva
plattor, specialkakel, samt kakel med fasad kant

Stengods- och terrakottaklinker

Golvtegel

Väggkakel



Återförsäljare

Murma Byggmaterial AB
Elementvägen 4 •  SE-437 36 Lindome •  Sweden
Telefon: +46 31 99 20 45 •  Fax: +46 31 99 23 91

info@murma.se •  www.murma.se

Murma Byggmaterial AB är en komplett leverantör för murade och put-
sade byggnader. Vår verksamhet är uppdelad i tre områden:

Murverksprodukter – Armering, balkar till skalmurar, fästdon, grund-
plåt, murkramlor och murningsredskap. Ett mycket brett sortiment som 
förebygger murverksskador, förenklar arbetet och sänker kostnaderna.

Putsprodukter – Putssystem, färger, strukturfärger och spackel, verktyg 
och tillbehör. Med naturliga råvaror erbjuder vi beständiga och mil-
jövänliga produkter som är säkra att arbeta med och ger ett optimalt 
resultat. I sortimentet ingår ett flertal oorganiska tunnputser och lag-
ningsbruk både för nybyggnad och renovering.

Tegelprodukter – Handslaget fasadtegel, golvtegel, marktegel och tak-
tegel. Ett unikt sortiment extra väl anpassat för renovering av byggna-
der med kulturhistoriskt värde.

Sedan starten 1976 har vi hela tiden försett marknaden med innovativa 
produkter som löser vanligt förekommande problem. Bakom utvecklingen 
av flera av våra produkter ligger mer än 30 års erfarenhet av murnings-
entreprenader.

Murma Byggmaterial- för säkrare murverk
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