
Rätt utseende.
Rätt styrka.

Rätt storlek.

Hollow, interlocking blocks

Sized for residential and  
commercial use

Innovative engineering for  
unparalleled strength

Easy installation with  
smaller equipment

A beautiful, cost-effective  
earth retaining solution

Verti-Block  
Retaining Walls

®

www.verti-block.com

Ihåliga, självlåsande block

I storlekar för bostäder och 
kommersiell användning

Innovativ teknisk utformning 
för oöverträffad styrka

Lätt att installera med 
mindre maskiner

En vacker, kostnadseffektiv 
lösning för att fixera 
jordmassor

Verti-Block  
Stödmurar

®



Inget står 
sig som  
Verti-Block. 

Unik storlek och design
Med ett ihåligt block som mäter 1,22 × 0,61 × 0,91 meter är Verti-Block perfekt 

proportionerat för de flesta populära typer av landskapsprojekt, inklusive murar 

upp till 4,27 meter – och t.o.m. högre om den armeras. Ihålig utformning gör den 

prisvärd och lättare att hantera än solida block. Verti-Block är dessutom mindre 

arbetsintensivt än mindre, handmonterade, stenar och erbjuder en mer praktisk 

lösning än formgjutna stödmurar.

När du behöver en lösning 
för stödmurar och andra 
trädgårdsprojekt, finns 
det inget som står sig 
som Verti-Block. Med 
unik storlek, form och 
användbarhet, är Verti-
Block en idealisk lösning 
för både bostäder och 
kommersiella anläggningar.



Verti-Block är självlåsande genom en unik utformning 
med not och spont. Du får enastående styrka och mer 
flexibilitet för att passa in i olika trädgårdsinstallationer.

Självlåsande Verti-Block

Starkt och mångsidigt
Ännu bättre är att Verti-Block är otroligt starkt och mångsidigt tack vare dess 

självlåsande design. Genom utformningen med not och spont, säkerställer Verti-

Block att du får en säker inpassning som garanterar att muren byggs upp korrekt 

vid varje installation. Verti-Blocks ihåliga design sparar pengar genom att använda 

mindre betong och genom lägre transportkostnader. Den säkerställer också att rätt 

mängd med bergkross används. Erfarna installatörer vet att för mycket bergkross är 

ett slöseri med pengar, men för lite bergkross kan öka det hydrauliska trycket, vilket 

kan underminera stödmuren.

Enkel installation
Verti-Block har skapats med landskapsarkitektur i åtanke - vi har gjort det lätt 

att transportera och installera det, även på svåråtkomliga platser. Blocken kan 

flyttas och läggas på plats med mindre maskiner, utan behov av tung utrustning 

som teleskoplastare eller kranar. Kopplingen med not och spont förebygger 

felplaceringar, vilket säkerställer en stark och noggrann installation varje gång.

Perforerat dräneringsrör

Grund av kompakterat bergkross (<2,5 cm)

Fyll hålrummen med rent bergkross 
(<2,5 cm), allt eftersom varje rad byggs

Standardblock

Existerande stenig terräng, utgrävningskant



Max-höjd på stödmur

A

5,56 cm indraget block

Standardblock (1,22 m bred, 0,61 m hög och 0,91 m djup)

Perforerat dräneringsrör

Grund av kompakterat bergkross (<2,5 cm)

Övre hörnblock

20 cm fyllnadsmaterial

Existerande stenig terräng, grävkant

Existerande jord kompakteras på 
plats allt eftersom varje rad byggs

Geotextilfilter

Geotextilfilter

Konstruerad för att vara stark
Den ihåliga konstruktionen av Verti-Block är kostnadseffektiv, gör den lättare att 

hantera och förbättrar förmågan att hålla tillbaka jordmassorna. Även vid dåliga 

markförhållanden kan Verti-Block staplas högre än andra block utan att använda 

ankare eller geonät. 

Verti-Blocks utformning med not och spont ger en starkare förankring än block 

som bara förlitar sig på friktion. Fyllnadsmaterialet av bergkross låser sig också 

och bildar en kontinuerlig massa som förstärkning.

Murens höjd Typ av jord

30° 
35° 
40° 

2,44 m 
3,05 m 
4,27 m

Lerig 
Sandig 
Grusig

A

Verti-Block stödmur



20 cm fyllnadsmaterial

Existerande terräng, grävkant

20 cm fyllnadsmaterial

Övre block

Stenmönster

5,56 cm indraget block

Fyll hålrummen med rent 
bergkross (<2,5 cm) allt eftersom 

varje rad läggs på plats

Geotextilfilter

Perforerat dräneringsrör

Grund av kompakterat bergkross (<2,5 cm)

Typ 1

HDPE geosyntet

HDPE geosyntet

HDPE geosyntet

HDPE geosyntet

HDPE geosyntet

HDPE geosyntet

HDPE geosyntet

HDPE geosyntet

HDPE geosyntet

Existerande jord kompakteras på plats allt eftersom varje rad byggs

En kostnadseffektiv lösning
Bäst av allt, Verti-Block ger otroliga kostnadsbesparingar. Som ett ihåligt 

block är Verti-Block lättare, kräver mindre arbetsinsats, maskinutrustning och 

transportkostnader. Det går snabbt att installera och produkten är i sig själv mindre 

dyr att tillverka än solida block. Den interna dräneringen genom bergkrosset inuti 

blocket undviker problem med för mycket eller för lite schaktning, eftersom inget 

extra bergkross behöver fyllas på bakom muren.

Fastighetsägare uppskattar hur överkomligt och prisvärt Verti-Block är. Med 

dessutom rätt utseende och rätt styrka hos denna unika produkt vet du att 

Verti-Block är rätt lösning för en bra trädgårdsinstallation.

Fastighetsägare uppskattar 
hur överkomligt och 
prisvärt Verti-Block är. 

Verti-Block with Wall SectionArmerad stödmur med Verti-Block



Bergkross

Armeringsjärn nr.4 med j-krokar fästa i betong

Existerande jord kompakteras på plats 
allt eftersom varje rad byggs

Existerande jord kompakteras på plats 
allt eftersom varje rad byggs

Existerande stenig terräng, grävkant

Existerande terräng, 
utgrävningskant

Fyll de tre översta blocken med betong

Geotextilfilter Fyll hålrummen med rent

Bergkross (<2,5 cm) allt 
eftersom varje rad byggs

Perforerat dräneringsrör

Grund av kompakterat 
bergkross (<2,5 cm)

Unikt utseende
Förutom dess strukturella funktion är Verti-Block populärt hos fastighetsägare p.g.a. 

dess vackra stenliknande utseende. Verti-Block har en 12,7 cm djup relief, dolda 

skarvar och får en färdig mur att likna staplade stenar. Plus, Verti-Block kan lätt 

betsas med en vacker och vädertålig bets för att bättre passa in med omgivningen.

Staket på en Verti-Block-mur

Perforerat dräneringsrör

Grund av kompakterat bergkross (<2,5 cm)



Φ

12’ Verti-Block Wall
Med den självlåsande utformningen av Verti-Block kan du 
bygga kurvor och fortfarande vara strukturellt solid.

Konvexa och konkava murar av Verti-Block

Använd Verti-Block för 
installationer som:

Stödmurar

Terrasser

Planteringsbara stödmurar

Bas för staket eller räcken 

Tomtgränser

Perfekt för stora och små trädgårdsprojekt
Verti-Block är idealiskt för en rad olika landskapsprojekt som bostadsområden, 

kommersiella anläggningar, skolor, parker, trädgårdar, m.m. Användbar på ojämna 

platser och t.o.m. i skarpa kurvor, har Verti-Block utformats för att försköna alla 

omgivningar medan det håller jorden på plats.

För projekt som kräver insynsskydd, kan ett staket eller en mur konstrueras direkt 

ovanpå stödmuren av Verti-Block. Staketet kan placeras utmed kanten på muren för 

ett kontinuerligt och attraktivt utseende.

Grund av kompakterat 
bergkross (<2,5 cm )

Minst 4,88 m radie på yttre kurvan

Övre block

Standardblock

Fyll hålrummen med rent bergkross (<2,5 
cm), allt eftersom varje rad byggs



Mail  
PO Box 2347 

Sandy, UT 84091

Plant  

16500 South 500 West  

Bluffdale, UT 84065

Phone  801-571-2028 

Fax  801-571-3486 

Email sales@verti-crete.com 
Web www.verti-crete.com

Verti-Block delar 
Verti-Block finns i en rad olika utformningar för 
att möta alla behov av trädgårdsarkitektur

Verti-Block Units
Verti-Block is the latest innovative product from Verti-Crete, LLC. Recognized 

worldwide for outstanding aesthetics and a patented system that produces  

top-quality construction materials, Verti-Crete continues to help contractors, 

developers, and property owners with smart precast solutions.

Verti-Block may be purchased through a local, licensed Verti-Block manufacturer.  

Please call 801-571-2028 to find a producer near you.

Standardblock
789,8 kg

Halvt övre block
333,4 kg

Hörnblock
718,2 kg

Halvt block
479,7 kg

0,61 m

0,61 m

2’ (.61 m)

0,61 m

0,61 m

0,61 m

0,61 m

1,22 m

1,22 m

0,91 m

0,91 m

0,91 m

Övre hörnblock
647,1 kg

0,61 m

0,61 m

1,22 m

3,81 cm

Övre block
588,6 kg

0,61 m

1,22 m
0,91 m

Verti-Block delar
Verti-Block är den senaste innovativa produkten från Verti-Crete, LLC. Välkända 

världen över för utomordentligt vackra och patenterade system för högkvalitativa 

byggnadsmaterial, hjälper Verti-Crete byggentreprenörer, fastighetsbolag och 

fastighetsägare med smarta färdiggjutna lösningar.

Verti-Block säljs genom en lokal, licensierad tillverkare av Verti-Block. Ring 023-

61092 för att hitta en leverantör nära dig.

Producent 

Karlsbyhed 62
790 15 Sundborn
Tel: 023-61092
info@blixbocement.se
www.blixbocement.se 
  

Försäljning 

Harklöversvägen 24
810 10 Hedesunda
Tel: 0291-10456
order@mosaiken.se
www.mosaiken.se


