Keystone

®

MURAR SOM LYFTER TRÄDGÅRDEN

Bilden föreställer en byggsten från Compac.
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Hål för glasfiberstavar Varje stav låser blocken säkert på plats.
Du behöver varken murbruk eller specialverktyg för att bygga en Keystonemur.
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Murlutning Varje block har dubbla hål för m
 ontering av glasfiberstavar.
På så sätt kan man justera murens lutning genom att välja hål.
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Keystone — världens
mest sålda mursystem.
En sak är vi extra stolta över — våra stödmurars unika låskonstruktion som både
gör monteringen enkel och resulterar i ett mycket hållbart resultat. Tekniken kallas
Keystone, där stenblocken hålls på plats med hjälp av låsstavar tillverkade
i glasfiber. Muren kan på så sätt monteras helt utan murbruk eller specialverktyg.

Mindre transportvikt Varje block är försett med ett större hålrum för bättre
grepp i marken och minskad transportvikt. Vid montering fyller du håligheten
med krossad makadam (8-16 mm) som ökar såväl vikt som stabilitet.

Keystone-tekniken är beryktat och används idag även i stora väg- och broprojekt.

Sned kant Gör det möjligt att bygga en svängd mur.

Det gör Keystone till världens mest sålda stödmursystem.

Glasfiberstavar Keystones glasfiberstavar är
starka, lätta och rostar inte. Konstruktionen ger
flexibilitet att få precis det resultat du önskar.

Hittills har mer än 50 miljoner kvadratmeter mur byggts med Keystone-teknik.

Våra murar med
Keystone-teknik
Keystone-tekniken är populär hos arkitekter, ingenjörer och
konstruktörer för dess mångsidighet och enkla installation.
Och Heda är den enda leverantören i Norden som tillverkar
murar med Keystone-tekniken – världens mest sålda
mursystem. Oavsett om du väljer Compac, Compac Cut,
Country Manor eller Garden Wall kan du vara säker på att
du får en lättmonterad Keystonemur som håller i längden.

COMPAC

COMPAC CUT

COUNTRY MANOR

GARDEN WALL

REFERENSPROJEKT

är ett
grindsamhälle som just
nu är under uppbyggnad
utanför Gnosjö i Småland.
Här kommer tio murar på
sammanlagt 4000 meter
omringa den så kallade
gated communityn. För
att uppnå ett stabilt och
kostnadseffektivitet resultat
byggs muren med Keystone
Compac från Heda.

strandudden

REFERENSPROJEKT

En härlig strandpromenad skapas med Compac mur på båda sidor.

Genom att utnyttja höjdskillnaderna kan man skapa vackra terrasseringar som öppnar upp för
funktion. Här har man förvandlat en obrukbar sluttning till en strandpromenad som löper längs sjön.

INSPIRATION

En kraftigt sluttande trädgård kan ge oanade möjligheter. Med hjälp av terrasseringar
kan du vända förhållandena till något estetiskt spännande och vackert.

Compac är oslagbar när det kommer till den lite högre stödmuren. Och den tål att
byggas riktigt hög. Compac används till väg- och brobyggen över hela världen.

Med våra trappsten kan du knyta samman trädgårdens olika etage med matchande
sten som förstärker helhetsintrycket.
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