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O M   S Y S T E M B L O K K

Systemblokk er en av landets ledende produsenter av støttemurer,                      
           bygningsblokker, belegningsstein og betongelementer.

Eventyret Systemblokk startet med oppfinneren Asbjørn Buen da han tok med seg en 
bygningsblokk basert på et not og fjærsystem, kalt “Systemblokka” til oppfinnermessene
i Wien og Frankfurt. Begge steder ble Buen tildelt gullmedalje for blokka.

Siden da har Systemblokk AS hatt en kraftig utvikling, og omsetter i dag for 
ca kr. 100 mill. med ca 65 ansatte fordelt på fabrikken og butikk i Bø, i tillegg til fabrikk 
og butikk på Notodden.
Produktspekteret omfatter nå adskillig mer enn Systemblokka. I Bø produseres System-
blokka, støttemurer, belegningsstein, plattendekker, betongbrygger, fjøssystemer.

På Notodden produserer vi en støttemur for de virkelig store oppgavene; kalt Recon.
I 2011 fikk vi prisen for beste elementfabrikk i Norge fra Betongelementforeningen i
konkurranse med ca. 50 andre.

Butikkene i Bø og på Notodden har et av landets beste utvalg i naturstein og 
betongprodukter med tilbehør. Begge er vel verdt et besøk. Velkommen innom.

     
      Vi vil alltid ha lave priser fordi vi leverer betongproduktetene 
                  direkte fra egen fabrikk – ingen mellomledd!
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NYHETER SOM
        VARMER

Ingenting er som en vedovn eller en koselig peis, fordi de oser av tradisjon, kos og ikke 
minst varme. Vedovner og peiser er en gammel oppfinnelse. 

Og kanskje det er nettopp derfor de skaper lunhet og stemning også i moderne hjem. 
Vedovnen kan plasseres overalt, både hjemme og på hytta, på et kjøkken, i stua eller på 
et soverom.

SYSTEMBLOKK.NO

JØTUL FS 175
Lunt med kleberstein
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SYSTEMBLOKK LEVERER JØTUL
Jøutls vedovner, peiser og innsatser håndlages i støpejern i Norge. Med bakgrunn i en stolt 
tradisjon har vi mer enn 160 år kombinert solid og vakkert håndverk med kunsten å bekjempe
kulde. Det er bakgrunnen for vår posisjon som markedsleder og som det foretrukne valget for
kravstore kunder verden over.

Vi tilbyr våre kunder det absolutt beste, derfor er våre produkter håndlaget i Norge av de 
beste tilgjengelige materialene. Den enestående holdbarheten er grunnen til at Jøtul tilbyr
markedets lengste garanti. Gå inn på Jøtul sin nett side, registrer ditt ildsted og få 25 års garanti.



Ønsker du å bytte ut din gamle ovn eller få hjelp til å se hvilke muligheter du har i ditt hjem?
Ildstedet er Norges mest erfarne faghandelsgruppe innen varmebransjen som består av 35 butikker.

Hos oss får du all hjelp du trenger på ett sted. Våre kvalifiserte og erfarne fagfolk hjelper deg hele 
veien fra planlegging og veiledning, til leveranse og montering. Det er kanskje ikke så rart at 
kundene våre kaller oss ”ildsjeler”.

   SYSTEMBLOKK ER STOLT 
LEVERANDØR AV ILDSTEDET

Hos Ildstedet finner du et rikt utvalg av solide og kjente merkevarer til konkurransedyktige
priser. Vi tilbyr flotte produkter fra Jøtul, Scan, Atra og Ild.

Vil du ta en nærmere titt på våre ildsteder? Vi er å finne på:

Systemblokk Steinsenteret Bø
Gvarvvegen 332  –  3800 Bø i Telemark
07 – 17 (09 – 15)
Tlf: 35 95 19 67

Systemblokk Notodden
Semsvegen 33  –  3676 Notodden
07 – 17 (09 – 15)
Tlf: 35 02 91 00

SYSTEMBLOKK.NO

PEIS

JØTUL F 373 ADVANCE
Et designikon
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JØTUL F 373

PRISBELØNT
BESTSELGER



 DET ER ENKLERE Å BYTTE   
              ENN DU TROR

Drømmer du om et nytt ildsted? Et godt ildsted skal skape hygge og varme, men det er 
også viktig at det innfrir dine krav til utseende, effekt og utslipp. Det er enklere å bytte 
enn du kanskje tror.

På ildstedet.no får du inspirasjon og tips om fornyelse av peis og ovn. Her kan du også se 
hvor fint flere av våre kunder fikk det etter at de bytttet ildsted.
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BUTIKKSJEF BØ DAGLIG LEDER  NOTODDEN

     ØYSTEIN KIHL-HAUGEN
OYSTEIN@SYSTEMBLOKK.NO
                    472 01 185 

                      JAN  TINGHAUG
JAN.TINGHAUG@SYSTEMBLOKK.NO
                             922 26 677 

SYSTEMBLOKK.NO

Siden selskapet ble startet i Odense i 1978, har Scan fokusert på å tilby våre
kunder de beste peisovnene på markedet med særlig fokus på design, innovasjon 
og bruker vennlighet. For oss handler det ikke bare om varme - men om å levere 
perfekt flamme, omgitt av et designmøbel som passer i de fleste hjem. 
Kombinasjonen av dansk design, modige ideer og fokus på detaljer, har gjort 
Scan til en av lederne innen peisovner.

SYSTEMBLOKK LEVERER SCAN

SCAN 66 HVIT
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Skifer er blitt skapt av enorme krefter gjennom flere 
hundre millioner år. Ut i fra geologiske prosesser 
er det skapt utallige varianter av naturlige farger og 
mønstre - hver stein er unik. Den gode norske skife-
ren kan brukes til det meste både inne og ute. 

Et flott tak med rund eller firkantet stein. Trapper, 
veier og stier med skiferstein lagt i sand eller se-
ment. Mur og vegger vakkert dekorert med skifer 
eller plattinger, terrasser og gulv. 

Mulighetene er så mange med stein fra det
norske grunnfjell.

Systemblokk har vært stolt leverandør av Oppdal 
skifer siden tusenårsskifte. Oppdalskiferen er en 
kvartsittskifer som er ca 750 millioner år gam-
mel. Det særegne med Oppdal skifer er at den 
kan risses og hugges/knekkes etter det samme 
prinsippet som glass. 

Steinen inneholder mye glimmer som gir den et 
flott spill i overflaten. Dette er et kvalitetsma-
teriale som er noe av det vakreste du kan velge 
til bolighus, hytta eller offentlige rom. Oppdal 
leverer alt fra små bruddheller til 
murblokker og kompassroser.

SKIFER
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Systemblokk har kjøpt og solgt skifer i en årrekke. Vår erfaring tilsier at Oppdal Sten AS leverer den 
beste og mest brukervennlige skiferen i verden. Skal du kjøpe skifer er det en investering som du og 
dine etterfølgere kan nyte i mange år. Vi ønsker å tilby våre kunder på nett varer fra Oppdal Sten og 
har plukket ut noen av produktene vi har solgt mest av de siste årene. Du er hjertelig velkommen til 
å kontakte oss om du ønsker andre produkter fra Oppdal Sten i samme bestilling.

Har du spørsmål om skifer ikke nøl med å ringe en av våre fagansatte. De har gått skiferskolen til 
Oppdal Sten og kan gi deg god veiledning for at du skal få de resultatene du drømmer om.

12.



All skifer blir hugget ut og formet for hånd. Naturen har gitt oss tilgang på et fantastisk råmateriale
og det skal behandles med respekt. Det tar mange år å lære seg den riktige teknikken og redskapene
har knapt endret seg siden 1875. Dette er et håndverk som krever mye tid og når naturen har gjort
sitt er det våre steinhuggere som får fram hvor vakker den kan være.

SYSTEMBLOKK.NO

Systemblokk Steinsenteret Bø
Gvarvvegen 332  –  3800 Bø i Telemark
07 – 17 (09 – 15)
Tlf: 35 95 19 67

Systemblokk Notodden
Semsvegen 33  –  3676 Notodden
07 – 17 (09 – 15)
Tlf: 35 02 91 00

INTERESSERT I SKIFER? TA KONTAKT MED EN AV VÅRE BUTIKKER
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Ved tilpassing av bruddheller må den 
enkelte helle hugges før legging, slik at 
den neste hellen lett kan plasseres ved 
siden av. 

Prøv å unngå at fugene mellom brudd-
hellene møtes i kryss, eller at det blir 
lange rette gjennomgående fuger i 
feltet. Når hellene tilpasses er det lurt å 
merke det som skal
hamres bort.

Hvis du ønsker en mer nøyaktig tilpasning med rette linjer, må du ripe et spor med en riper på 
undersiden av bruddhellen. Det må ripes gjentatte ganger til du får et tydelig spor. En rettskie er 
et godt hjelpemiddel til det. Snu deretter bruddhellen og gjenta ved å ripe på andre siden tilsva-
rende sporet på oversiden, dette trenger ikke være like dypt.

Dette gjøres enkelt ved at du risser opp eller tegner med kritt. En kulehammer er et utmerket 
verktøy ved tilpassing. Du starter da med å slå med kulen på hammeren skrått på bruddkanten 
mot undersiden av hellen. Dette gjøres gradvis over hele den delen som skal hamres bort. Slå 
smått om gangen og være obs når du nærmer deg et hjørne slik at du ikke slår det av.

Fra venstre: rettskie, hammer og settmeisel.

TILPASSING AV BRUDDHELLER

SKIFER
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Bruddheller fra 5 - 30 mm anbefales å limes ned på støpt plate. Det er viktig med full limdekning 
både på skiferen og på underlaget. Dårlig limdekning kan føre til frostspreng. Bruk deretter fuge-
mørtel mellom hellene. Skifer som skal legges i sand eller subus bør minimum være 30 mm tykk. 
Skal det legges i innkjørselen og skal kjøres på med personbil bør tykkelsen minimum være 40mm.

Grunnarbeid er viktig. Underlaget må være så plant og stabilt som mulig. Det er grunnen og
jordsmonnet som avgjør hvor grundig grunnarbeidet må gjøres. Det er spesielt viktig hvis det skal
kjøres på område. Ta kontakt med oss eller en anleggsgartner for å få tips angående grunnarbeid.

Ved start av leggingen er det fornuftig å starte i et hjørne av område for så og jobbe seg videre
utover. Hvis du ikke ønsker gress mellom hellene anbefaler vi at det legges duk under det øverste
laget med sand. Når det kommer til fugene er bredden avhengig av størrelsen på skiferhellene. 
Store eller grovt tilpassede bruddheller tåler bredere fuger enn mindre skiferheller. Den enkleste 
måten å jevne ut nivåforskjeller med sand er etter at hele feltet med skifer er lagt. 

LEGGING AV BRUDDHELLER

Oppdal mellomstore bruddheller 
3-4 cm tykke
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REALISER  HYTTEDRØMMEN
MED SKIFER I FRA OPPDAL





SKIFER
SOLID OG DEKORATIVT

Øverst: Oppdal Trollheimen og Oppdal Mørk Golan naturplan

Oppdal Sten tar ut skifer fra to brudd.
Fra bruddet i Drivdalen ved foten av Dovrefjell, kommer Mørk Oppdal –  en skifer som i dag kun 
leveres av oss. Fra samme brudd kommer Mørk Golan  –  en skifer med mørke spetter i overflaten. 
Den er råstoff for maskinelt bearbeidede produkter. Mørk Golan brukes blant annet til flis, benke-
plater, trappetrinn og vindus-brett. Du kan velge mellom slipt, polert, flammet, sandblåst og børstet
overflate. Disse overflatebehandlingene fremhever det flotte spillet i skiferen.

Trollheimen er en lys skifer som tas ut fra et brudd i utkanten av fjellområdet Trollheimen. Denne 
skiferen inneholder mye glimmer som gir en meget fin og dekorativ overflate. Spesielt med skifer fra 
Oppdal er at den kan knekkes på samme måte som glass. Det gir den en fin og naturlig bruddkant.

 2 BRUDD, 3 TYPER SKIFER, 
ALLE MED SITT SÆRPREG.

I tillegg til nettbutikken, har Systemblokk to fysiske utsalgssteder, ett i Notodden og ett i Bø i Te-
lemark. I begge butikkene selger vi i tillegg til våre egne varer, også et utvalg kvalitetsvarer fra andre 
produsenter.
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BRUDDHELLER

Oppdal vanlig brudd 3-4 cm tykkOppdal gulvbrudd 1-2 cm tykk
622, 50 -, pr m21190 -, pr m2

Oppdal vanlig brudd er en eksklusiv skiferstein 
med fin og glatt overflate i tykkelse 3-4 cm med 
en minimum størrelse på 0,15m2. Vanlig brudd 
kan legges rett på bakken og fuges med grus 
eller gress.

Oppdal gulvbrudd er en eksklusiv skiferstein 
med fin og glatt overflate i tykkelse 1-2 cm med 
en minimum størrelse på 0,25m2. Gulvbrudd 
har de fineste sjatteringene med sin store stør-
relse og fantastiske overflate, gir det gulvet ditt 
utsende som du drømmer om.

Oppdal Trappetrinn Fallende lengder 
32,5 cm bred 2-3 cm tykk

793-, pr lm

Oppdal Trappetrinn er en eksklusiv skiferstein 
med fin og ru overflate i tykkelse 2-3 cm og 
leveres i fallende lengder for å gi trappen mer 
liv. Trappe skifer fra Oppdal Sten leveres med 
hugget front

TRINN

Fra kr Fra kr

Fra kr

SYSTEMBLOKK.NO

SKIFER
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FLIS

1575 -, pr m2Fra kr

Flis med naturplan produseres i fallende lengder 
i tykkelse 10-20 mm og 20-30 mm. Standard-
breddene er 20, 30, 40 og 50 cm. De produseres 
også som rektangulære flis i målene 30x60 cm 
og 40x60 cm, kvadratiske flis i målene 30x30 cm 
og 40x40 cm. Flis kan også leveres på bestem-
te mål etter kundens ønske. Kunden kan velge 
mellom hugget eller saget kant.

Oppdal Flis saget kant 20 cm fallende lengder

FLIS BØRSTET & SLIPT

1998 -, pr m2Fra kr
Oppdal flis børstet saget 30 cm fallende lengder

Flis børstet, Oppdal Mørk Golan eller Oppdal Troll-
heimen overflate i fallende lengder, kalibrert tykkelse 
10 mm. Standardbredde 30 cm. Egner seg både til 
gulv og vegger. Dette produktet egner seg både inne 
og ute. Kan på forespørsel produseres i andre bredder 
eller på bestemte mål.

1998 -, pr m2Fra kr
Oppdal flis slipt saget 30 cm fallende lengder

Flis slipt, Oppdal Mørk Golan eller Oppdal Trollhei-
men overflate i fallende lengder, kalibrert tykkelse 10 
mm. Standardbredde 30 cm. Kan produseres i andre 
bredder på bestilling. Egner seg både til gulv og vegg. 
Dette er pimært et inneprodukt men egner seg på 
fasader utvendig.

SKIFER

20.



BELEGNING

Belegning produseres i fallende lengder i standardbreddene er 30, 40, 50 og 60 cm og i bestemt 
bredde eller på bestemte mål etter kundens ønske. Tykkelse: 30-40, 40-60 og 60-80 mm. 30-40 og 
40-60 mm produseres med hugget eller saget kant. 60 – 80 mm produseres kun med saget kant. 
Tykkere belegning kan produseres på forespørsel med saget kant. Belegning er et uteprodukt som 
legges i sand eller støp. Oppdal belegningsheller 30 cm fåes i tykkelsene 30 mm - 40 mm og 40 - 
60 mm.

1875 -, pr m2Fra kr

Oppdal flis belegningsheller saget 30 cm fallende lengder

PIPEHELLER

645-, pr stkFra kr

Oppdal pipehelle 55x55 cm, 2-4 cm tykk

Oppdal Pipehelle er en eksklusiv skiferstein med fin og ru 
overflate i tykkelse 2-5 cm som gir pipen eller utegrillen 
et mer naturlig og røft uttrykk. Pipehelle fra Oppdal Sten 
leveres med hugget kant.

Oppdal pipeheller finnes i størrelsene:
55x55 cm, 2-4 cm tykk
65x65 cm, 2-4 cm tykk
75x75 cm, 2-4 cm tykk
90x90 cm, 2-5 cm tykk
80x120 cm, 2-5 cm tykk

SKIFER

SYSTEMBLOKK.NOOppdal pipehelle og tørrmur
21.



SKIFER

Tørrmur med naturkant produseres i Oppdal Mørk og har 5 sorteringer, de produseres i dybdene 3-6 
cm, 5-12 cm, 10-20 cm, 15-30 cm, 25-45 cm. Tørrmur med hugget kant produseres i dybdene 10-20 
cm og 15-30 cm. Disse kan gjerne kombineres med tørrmur med naturkant i de samme breddene. 
Det fører til et større spill i muren samt at den blir enklere å mure. Når det gjelder fremgangsmåte 
for muring av tørrmur anbefaler vi at du tar kontakt med en anleggsgartner eller en forhandler.

2106-, pr m2Fra kr
Tørrmur m/ naturkant

15.990-, Fra kr

Røff sittegruppe i skifer

TØRRMUR

SYSTEMBLOKK.NO22.



Tørrmur og vindusbrett 40 mm, oppdal Mørk



SYSTEMBLOKK
SELVESTE GRUNNBLOKKA VÅR!

Denne not- og fjær blokka, genial i sin enkelhet, har veldig mye av æren for det Systemblokk AS 
er blitt idag. Det var med denne det startet for snart 30 år siden. Som grunnmur, til uthus, tilbygg, 
driftsbygninger, garasjer, støttemurer - hva enn det måtte være! 

Fullverdig betongvegg når den er armert riktig og fylt med betong. Det er flere enn en kunde som 
har sagt:¨Hvorfor i all verden har jeg ikke gjort dette tidligere?¨ etter de har tatt i bruk Systemblokka.

Systemblokk-systemet består av blokker spesielt utviklet for bærende veggkonstruksjoner og støtte-
murer. Bruksområdene er likevel langt flere, som for eksempel svømmebasseng og delevegger. Både 
for 20 og 30 cm bredder inngår normalblokk, startblokk, hjørneblokk, halvblokk og endeblokk (for 
20 cm systemet er hjørne- og endeblokk samme blokken). Betongblokker fra Systemblokk er svært 
godt egnet til skillevegger grunnet sine egenskaper med tanke på lyd, brannsikkerhet og bæreevne.

SYSTEMBLOKK
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Systemblokk er en patentert tørrstablings- og 
forskalingsblokk i 20 og 30 cm tykkelse. Som eneste 
blokk på markedet kan Systemblokk 20 cm tørstables 
opp til 3 meters høyde før den fylles med betong, 
systemblokk 30 cm kan tørstables til 4 meter. Sys-
temblokk 20 cm kan brukes som støttemur opp til 
1,8 meter og 30 cm kan brukes opp til 3,5 meter.
Betongforbruk: 
80 l. pr m2 - 3,2 l. pr.hull - 6,4 l. pr. blokk

De kraftige vangene i blokken gjør den ikke bare 
til den mest solide blokken på markedet, men også 
til blokken med det laveste betongforbruket på kun 
80 l/m2 for 20 cm og 160 l/m2 for 30 cm. En Sys-
temblokk-mur armeres etter behov og kan i de fleste 
tilfeller erstatte tradisjonell forskaling og jernbinding. 
Resultatet blir en lønnsom, solid, miljøvennlig og 
vedlikholdsfri mur

40,60 -, pr stkFra kr
Systemblokk 20 cm Helblokk

     SYSTEMBLOKK 20 CM KAN TØRRSTABLES UTEN 
MØRTEL TIL HØYDE PÅ 3 METER FØR UTSTØPING.       
                 SYSTEMBLOKK 30 CM TIL 4 METER! 

SYSTEMBLOKK.NO

51 -, pr stkFra kr
Systemblokk 30 cm Helblokk
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SYSTEMBLOKK

GODE RÅD FOR BYGGING AV GARASJE
For å få plass til drenering og isolasjon i grunnen må garasjetomten graves ut litt større enn det selve grasjegulvet krever. 
100 cm rund baut er nok. Alle bygninger skal telesikres når bakken er telefarlig. Ligger ikke byggverket på en topp med 
til alle sider, anbefales det at bakken behandles som om den skulle være telefarlig.

Telehiv oppstår når vannet i bakken fryser til og utvider seg med sine 10 %. Dette skjer oftest i udrenert jord, men det 
kan også forekomme når det tilføres vann fra f.eks høyere terreng. Telehiv ødelegger lett for garasjegulv og støttemurer. 
Tilleggskostnadene ved å telesikre og drenere ordentlig er ingenting sammenliknet med å skulle repeare i etterkant. 

Når det benyttes markisolasjon trenger du bare å grave 30-50 cm under terreng, komprimere, fylle opp med 10 cm pukk, 
for deretter å skulle legge ut isolasjonen,

Pigge eller sprenge?
Det meste kan pigges så lenge det benyttes riktig piggeteknikk. Hvis ikke fjellet gir seg etter noen dunk, skal piggen flyttes 
med en gang. Det handler om å finne de naturlige sprekkene i fjellet, og gjøres dette riktig skal ikke regningen for jobben 
bli så avskrekkende. 

Anvend Systemblokk muren Murtett fra Mapei. Murtett er en vanntett og diffusjons- åpen slemmemasse for alle mur- og 
betong- konstruksjoner.

49-, pr stkFra kr
Pilarblokk 25x25 cm

Systemblokk pilar- og søyleblokk har selvsagt 
også det unike not- og fjærsystemet, noe som 
gjør blokkene svært enkle i bruk.

Pilar- og søyleblokken tørrstables enkelt til 
ønsket høyde, for så å armeres og fylles. Arme-
ringsmengde og mørteltype avhenger av kravene 
til styrke og stabilitet. Blokken er 250x250x200 
mm (LxBxH) og har ett volum på 4,5 liter. 
Pilar- og søyleblokk egner seg svært godt som 
pilarer for hytter og hus, terrasser og brygger. 
Den kan også brukes som gjødselsstolpe, søyle 
og mye annet. Pilarblokka er produsert med 
betong av høy kvaliter og motstandsdyktig mot 
“sure” grunnforhold, som det ofte kan være på 
fjelltomter.

F O R   B O N D E N 

VI SKAPER ET GODT HJEM FOR DYRENE DINE!

SALG LANDBRUK OG BETONGVARER
                       ÅGE MATHISEN

AAGE.MATHISEN@SYSTEMBLOKK.NO
                          924 41 874 

BETONGPRODUKTER FOR HJEM, UTEMILJØ,
  BYGG, ANLEGG OG LANDBRUK.

SYSTEMBLOKK ER TOTALLEVERANDØR AV

FOR KONTAKT ANG LANDBRUK
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SALGSINGENIØR / PROSJEKTLEDER
FOR  STØRRE  PROSJEKTER  TA  KONTAKT MED

SYSTEMBLOKK.NO

     Tom Ivar Gravklev
tom.ivar@systemblokk.no
951 25 535      35 06 00 03



S T Ø T T E M U R
Fra den lille, dekorative hagemuren Stackstone, via Mini Lifjell,                 
      Lifjell eksklusiv, Borggaard tromla mur, Pisa støttemur til 
            Recon - muren for de virkelig store oppgavene. 
            

Har du en tomt med helling og skulle ønske at du hadde mer plass? Utnytt arealet i hagen din med 
enkle grep.

Felles for støttemurene er at de har et låsesystem som gjør at de kan tørrstables. Enklere enn Lego, 
og utrolig raskt. Her er veldig mye gjort på en dag. Ikke noe søling med betong / mørtel.
En støttemur er en veldig dekorativ og praktisk måte for å tilpasse landskapet i hagen. Med våre 
støttemursystemer kan du enkelt planere ut og lage en mur som avslutning der det tidligere var 
skråning.

Støttemurene kan kombineres med trapper i tilsvarende stein eller trapper av naturstein. Dette øker 
arealet i hagen din så du kan utnytte den maksimalt.
Hvis du tenker på å sette opp en støttemur over 1 meter, bør du kontakte din kommunes bygge-
saksavdeling og forhøre deg om muren må byggeanmeldes. Ta rede på hvilke krav og bestemmelser 
som gjelder der du skal sette opp muren. Merk at murer over 1 meter der folk skal ferdes på toppen 
bør sikres så ingen faller utenfor.

SYSTEMBLOKK.NO28.



Pisa 2 kan brukes til nesten alt. Den er meget fleksibel og kan stables opp til 
10 - 12 m i høyden. Den er spesielt vakker med tilpasset belysning!

Pisa 2 er mulighetenes mur, med sitt naturlige utseende og systemets variasjonsrikdom passer den i de fleste miljø-
er. Pisa2-systemet omfatter normalstein, buestein, halvstein, hjørnestein og toppstein. Normalstein anvendes først og 
fremst til å bygge rette og konkave (innvendig bue) murer og trapper. Buestein brukes til konvekse (utvendig bue) murer. 
Toppstein anvendes som avslutning på murer og som trappetrinn.
Pisa 2 er en massiv mur og trenger ikke noen såle, kun ett pakket bærelag. Pisa 2 er utstyrt med ett not- og fjærsystem 
som gjør monteringen rask og enkel, og ikke minst gir muren viktige geotekniske egenskaper. Dette systemet har en 
egen monteringsanvisning som trinn for trinn tar deg gjennom monteringen og viser deg alle muligheter. Se system-
blokk.no
Dette er en mur som egner seg like godt høy som lav. Normalt kan man stable denne opp til 1,8 meter, utover dette eller 
ved belastning bør den forankres bakover med jordarmeringsnett etter spesifisert dimensjonering. Vi leverer også jordar-
meringsnett og videreformidler spørsmål om dimensjonering til våre samarbeidspartnere.
Muren tørrstables uten bruk av hverken mørtel eller lim, dette gjør muren fleksibel og den kan tåle mindre bevegelser i 
grunnen eller fundament. Den kan også enkelt tas ned og settes opp igjen.
En støttemur gir deg bedre utnyttelse av utearealet, sikrer nivåforskjeller i skrånende 
terreng og bidrar til å gi uteområdet ditt et flott utseende. Dagens betongblokker pro-
duseres av sement og utvalgte kontrollerte tilslagsmaterialer – dette gir blokkene høy 
styrke og varighet år etter år. Tenk miljø og varige verdier!

30-, pr stkFra kr
Pisa 2 grå helsteinPisa 2 Gråmix Pisa 2 Grå Pisa 2 Koks Grå

P I S A  2 

29.



B O R G G A A R D

Som trapp, som kantstein, som støttemur i en blanding av farger som gir 
liv og lyst til å skape et personlig utemiljø. Den rustikke Borggaard mur 
leveres i 3 størrelser og 2 farger. Steinen er like dekorativ på alle sider, så 
her er det kun fantasien som setter grenser. Hva med en utegrill? Eller 
kanskje en ny sittegruppe?
Muren kan tørrstables uten bruk av hverken mørtel eller lim, dette gjør 
muren fleksibel og den kan tåle mindre bevegelser i grunnen eller fun-
dament. Den kan også enkelt tas ned og settes opp igjen. Dersom muren 
utsettes for press anbefaler vi likevel at du bruker steinlim.

Lag deg en sittegruppe i hagen med stein fra Borggaard serien.          
  Borggaard har et eksklusivt utseende og de store steinene kan 
      brukes både i murer, benker og til å bygge opp ildsted.

Med Borggaard serien kan du kombinere stein i forskjellige størrelser, av 
samme type. Borggaard gir flotte resultater. Den er enkel å jobbe med og 
gir deg muligheten til å tilpasse sittegruppen til din hage og uteområde.
Steinen er så lett å jobbe med, at de eneste begrensningene er din egen 
fantasi. For det beste resultatet anbefaler vi at du bruker steinlim, om du 
gjør det slipper du sementgris, og du er heller ikke avhengig av verktøy, 
vann og strøm. Ved å tørrstable deler eller hele sittegruppen, kan du prø-
ve deg frem og gjøre tilpasninger, før du limer.

STØTTEMUR

46-, pr stkFra kr
Borggard 39 cm

29-, pr stkFra kr
Borggard 26 cm

30.



STØTTEMUR

S T A C K S T O N E
StackStone er mulighetenes hagemur! Med sitt eksklusive uttrykk og sin   
       fleksibilitet er dette kanskje den perfekte hagemur opp til 60cm.

Med StackStone kan du bygge de flotteste murer, blomsterbed eller 
fontener. Det er kun fantasien som setter grenser. StackStone-systemet 
består av normalstein, toppstein og hjørnestein. Steinene er utstyrt 
med not- og fjær, dette gjør monteringen enkel og muren solid. Takket 
være utformingen, hvor hver stein har en bred og en smal side, får man 
en fleksibel mur med mange muligheter. Rett eller rund, enkel eller 
dobbeltsidig. Uansett hvilken form man velger får du en mur som ikke 
er lik noen annen.

StackStone-systemet har en egen monteringsanvisning som trinn for 
trinn tar deg gjennom monteringen og viser deg alle muligheter. Se 
systemblokk.no
Muren tørrstables uten bruk av hverken mørtel eller lim, dette gjør 
muren fleksibel og den kan tåle mindre bevegelser i grunnen eller fun-
dament. Den kan også enkelt tas ned og settes opp igjen. En støttemur 
gir deg bedre utnyttelse av utearealet, sikrer nivåforskjeller i skrånende 
terreng og bidrar til å gi uteområdet ditt et flott utseende.

Stackstone Gråmix Stackstone Koks gråStackstone Grå

18-, pr stkFra kr
Stackstone 

SYSTEMBLOKK.NO31.



R E C O N  W A L L
                 ReConWall er støttemuren for de store jobbene. 
Den er utrulig effektiv å jobbe med. Med godt forarbeid har vi klart å 
stable hele 25m² i timen. Det er det få eller ingen som kan gjøre bedre.

ReCon Wall har en granittlignende fasade som gir ett svært attraktivt ytre, dette i kombinasjon med 
murens styrke gjør den unik. Blokkene produseres i grått, men kan leveres i andre farger på bestilling.

Muren kan ta store høyder og har ett naturlig utseende. Blokkene har god passform og kan settes rett 
på ett pakket bærelag. Monteres raskt med gravemaskin, hjullaster, kran eller direkte fra lastebilen.

Vi mener at på sikkerhet, hastighet, kvalitet og pris har vi ingen reelle konkurrenter slik markedet ser 
ut i dag. I de fleste tilfeller gjør vi en veiledende stabilitetsvurdering etter at vi har besiktiget tomten.

En av de store fordelene med ReCon systemet er at den kan legges i sving innvendig og utvendig og i 
90° vinkler. Dette gjør det lett å tilpasse muren til de fleste tomter på en naturlig måte. En 
annen stor fordel er at den kan stables bratt slik at du kan få større plass på toppen av muren. En stor 
fordel der det er liten plass.

32.



Salgsansvarlig Recon Aslak Fjeld

Prisen vil variere pga avstand og vekt

Etter blokkene er ferdig produsert transporteres det til sluttforbruket. 
For best mulig resultat er å ha befaring slik at vi får den beste løsningen 
kunden måtte trenge, forteller Salgsansvarlig for ReCon Wall Aslak 
Fjeld. Vi er avhengige av en god dialog først og fremst med entreprenør 
og ikke minst med kunden. Vi dimensjonerer muren og velger hvilken 
type mur i samråd med kunden. Noen ganger kan det være nødvendig 
med grundig undersøkelse av grunnforhold. Vi har de kontakter som er 
nødvendig for det. Vi vil være med på prosessen fra start til slutt. 

Hva muren koster ferdig er det viktigste. Derfor leverer vi muren ferdig 
inklusivt mobilkran. Vi frakter, stabler sammen med to mann fra entre-
prenør / kunde. Da muren er ferdig stablet, trenger den kun tilbakefø-
ring av masser og komprimering før den er ferdig til bruk. Dette mener 
vi er en optimal rasjonell måte å få en stabil varig mur.

Avdelingsleder og produksjons ansvarlig Øystein Haugen forteller at produksjonen av ReCon blokker er et tungt  
manuelt arbeide, og at sluttproduktet er et resultat av ekte håndverk. ReCon produksjonen er en prosess vi støyper 
på lisens i fra Amerika, dermed har vi svært strenge krav å forholde oss til når det gjelder betong kvalitet, løftanker, 
formolje osv. Her på Systemblokk Notodden blir betongen kjørt inn i produksjonshallen i våre betongbiler, for og så 
legges i spesial former fra ReCon Walls. Etter formene er fylt skal blokken herdes til det endelige produktet. 

STØTTEMUR

              ASLAK FJELD
ASLAK@SYSTEMBLOKK.NO
                 909 94 663 

SALG RECON WALL

SYSTEMBLOKK.NO

Les mer om ReconWall 
        på våre nettsider
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L I F J E L L   M I N I   &
L I F J E L L   B R U D D                    

Dette er en mur som egner seg like godt høy som 
lav. Normalt kan man stable denne opp til 1,8 
meter, utover dette eller ved belastning bør den 
forankres bakover med jordarmeringsnett etter 
spesifisert dimensjonering. Vi leverer også jordar-
meringsnett og videreformidler spørsmål om 
dimensjonering til våre samarbeidspartnere.

Muren tørrstables uten bruk av hverken mørtel 
eller lim, dette gjør muren fleksibel og den kan 
tåle mindre bevegelser i grunnen eller fundament. 
Den kan også enkelt tas ned og settes opp igjen.

35-, pr stkFra kr
Lifjell Mini

43-, pr stkFra kr
Lifjell Eksklusiv

Lifjell Mini Lifjell Eksklusiv Gråmix

Lifjell støttemur monteres på en betongsåle eller på prefabrikerte sålefundament. Muren heller 10 grader bakover 
ved montering på vannrett såle, dette tilsvarer 3 cm pr skift.

Systemet består av helstein, halvstein, buestein, skråavslutning og hjørnestein (4 ulike). Du kan enkelt lage både 
buer og hjørner. Lifjell støttemur er produsert med et hvelv under, dette gjør den lettere og det øker håndterings-
vennligheten. Lifjell-systemet er utstyrt med en låsefals bak på hver stein, dette gir svært gode geotekniske egen-
skaper i form av stabilitet. 

STØTTEMUR

34.



Pisa 2 Gråmix



B E L E G N I N G S S T E I N 
Belegningsstein fra Multiblokk er kvalitetskontrollerte, vedlikeholdsvennlige og funksjonelle betongsteiner 
som passer like godt i offentlige områder som i private hager.



Multimix Struktur Flammet grå fra Multiblokk egner seg 
både for store flater, og til gangstier

36.

Har du sans for det som er tilstede på en diskret måte? Som 
skaper et homogent og samlende inntrykk? Multimix Flam-
met (grå og koks) har steiner med farbeglandingen koks og 
grå, noe som gir duse overganger - du slipper ”sjakkvirknin-
gen”. En av båre bestselgere!

M U L T I M I X   K O K S  G R Å  &  B R U N M I X

169-, pr m2Fra kr
Multimix tromlet flammet
Brunmix 6 cm

169-, pr m2Fra kr
Multimix tromlet flammet
Koks grå 6 cm

kg pr stk. : 3,3
format mm LxBxH : 195 x 130 x 60
stk. pr pall : 396
kg pr pall : 1306
m2 pr pall : 10,16
stk. m2 : 39

S P E S I F I K A S J O N E R

Solid, kjøresikker belegningsstein som er lett å legge. Med 
innstøpte faskanter får du fine og rette linjer. Ypperlig til 
bruk i oppkjørsel, gårdsplasser og parkanlegg.

S O L S T R A N D   G R Å 

169-, pr m2Fra kr
Solstrand Grå 6 cm

kg pr stk. : 3,3
format mm LxBxH : 190 x 136 x 60
stk. pr pall : 432
kg pr pall : 1320
m2 pall : 10,5
stk. pr m2 : 40

S P E S I F I K A S J O N E R



H E L L E R 

38.

Glad i litt større flater? Betongheller kan benyttes i gårdsrom, på terrasser, hager og 
parker. Heller passer utmerket i kombinasjon med både belegningsstein og naturstein. 
Dessuten er de enkle å legge. 

Slette heller er moderne, pent og enkelt å vedlikeholde. Dette er en meget populær helle som er inn i 
tiden, og som passer bra til funkisstilen. Enkelheten gjør at detaljer ved  andre materialer, omgivelser 
og grønne miljøer fremheves

Cambridge er en ny generasjon heller med en natursteinliknende overflate. Overflaten gjør at hel-
lene skiller seg ut og gir hagen noe ekstra. Cambridge passer perfekt som en ramme rundt huset, 
som en sti i hagen eller utenfor inngangspartiet

Cambridge hagehelle har en struktur som kan minne om skifer og gir ett eksklusivt utseende. De 
kan legges i kombinasjon med andre heller og belegningssteiner eller for seg selv.

C A M B R I D G E

Helle med fas 30x30x5 Helle med fas 40x40x5

Cambridge Hagehelle Grafitt Cambridge Hagehelle Grå

20-, pr stkFra kr 42-, pr stkFra kr

H E L L E   M E D   F A S

69-, pr stkFra kr 59-, pr stkFra kr



I våre butikker og nettbutikk selger vi i tillegg til våre egne varer, også et utvalg kvalitetsvarer fra 
andre produsenter. Disse er plukket ut for å komplimentere utvalget og for å møte kundens behov 
og ønsker. Vår erfaring over mange år, er at når det kommer til kvalitet, pris og god kjemi, er det 
en leverandør skiller seg fra de andre. Derfor er vi stolte over å samarbeide med Benders Norge.

Vi ønsker å tilby våre kunder på nett varer fra Benders. Vi har plukket noen av produktene som 
har solgt best de siste 20 årene.  Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss om du ønsker andre 
produkter fra Benders i samme bestilling.

SYSTEMBLOKK.NO

SYSTEMBLOKK LEVERER BENDERS



NATURSTEIN

G R A N I T T
2950-, pr stkFra kr

Ice Crystal blomsterurne

- AKKURAT SLIK DU HAR ØNSKET
VAKRE UTEOMRÅDER

Granitt flis og heller passer perfekt til trapper, inngangsparti og teras-
ser. Steinene har en flammet overflate for at de ikke skal være glatte. 
De finnes også som trinn og sålbenk.

389-, pr stkFra kr
Impala flis og helle

398-, pr stkFra kr
Ice Crystal flis og helle

40.



NATURSTEIN

G R A N I T T
T R I N N 

Massive granitt trinn gir et ro-
bust utseende til din trapp. Det 
er også tidsbesparende og en 
hurtig måte å lage til en trapp. 

Vi har to varianter av utseende, 
naturhugget eller saget/flam-
met topp med råhugget front. 
Våre massive granittrinn finnes 
i mange ulike størrelser og man 
kan også velge mellom ulike 
overflater og fronter, der i blant 
flammet og naturhugget.

Massiv Trinn finnes i størrelsene:
37x15x100
37x15x120
37x15x150
37x15x200

299-, pr stkFra kr
Granitt trinnplater Impala

SYSTEMBLOKK.NO

Trinnplater Impala finnes i størrelsene:
30x120x2,5
30x150x2,5
32,5x120x2,5 
32,5x150x2,5

598-, pr stkFra kr
Massiv Trinn

41.



NATURSTEIN

G A T E
S T E I N 

Brostein Granitt er ett råhugd pro-
dukt som passer godt til fortau, torg, 
gågater og lignende. Steinen passer 
også bra til bruk i kombinasjon med 
belegningsstein og som kantstein. 
Brostein er tilhugd stein som passer 
veldig bra til områder som skal tåle 
mye slitasje, eller rent dekorativt som 
kantsein

Belegningsstein i granitt er en sli-
testerk stein som holder seg like fin 
år etter år. Steinen er tromlet for å 
gi et rustikt inntrykk. Den legges på 
samme måte som belegningsstein i 
betong.

9-, pr stkFra kr
Granitt Smågatestein

812-, pr m2Fra kr
Ice Crystal belegningsstein

549-, pr m2Fra kr
Impala belegningsstein

B R O S T E I N B E L E G N I N G S S T E I N

SYSTEMBLOKK.NO 42.



NATURSTEIN

K A N T
S T E I N 

65-, pr stkFra kr
Granitt Kantstein 7x15x50 cm

129-, pr stkFra kr
Granitt Kantstein 8x20x100 cm

239-, pr stkFra kr
Granitt Kantstein 10x25x100 cm, 2 x fas 

M U R
G R A N I T T

Med granitt mur får du en flott og varig mur, hurtig satt opp. 
Med et godt fundament stables muren hurtig på plass. Vår mur 
har to sagede sider og to sider med natursplitt. En tett og jevn 
mur med et rustikt utseende. Muren leveres i ulike dimensjo-
ner. Vi kan også levere mur med spesielle mål og utseende, slik 
som buer, amfi osv

1390-, pr m2Fra kr
Granitt mur 15x15x50 cm

43.



N A T U R S T E I N

Bordet er laget i en mørk grå granitt og har røffe naturhug-
gende ben. Bordplaten har også en røff kant som gir den et 
robust utseende. Toppen på bordplaten er saget og flammet 
slik at du får en jevn og fin bordplate.

Benken er laget i en lys grå granitt og har røffe naturhug-
gede ben. Sitteplaten er saget og flammet, men har en røff 
kant som gir et tøft utseende.

1490-, Fra kr
Granitt Impala benk4 490-, Fra kr

Granitt Impala bord

2 299-, Fra kr
Fontene, Frigus

I  H A G E R O M

1990-,Fra kr
Fontene, Gemini

Våren nærmer seg og det er på tide        
      å begynne å planlegge hagen!

44.





PANELSTEIN

PANELSTEIN

849-, pr stkFra kr
Søyleelement Skifer

849-, pr stkFra kr
Søyleelement Granitt

849-, pr stkFra kr
Søyleelement Gylden

Panelstein Skifer og Panelstein Granitt i fra Imortgruppen gir et flott og naturtro utseende.
Med slett bakside er det enkelt å lime panelen rett på veggen. Elementene settes sammen kant i kant og 
med egne hjørner får du gode og flotte løsninger. Steinene egner seg like godt ute som inne.

895-, pr m2Fra kr
Panelstein Skifer

895-, pr m2Fra kr
Panelstein Granitt

FRA IMPORTGRUPPEN

249-, pr stkFra kr
Hjørnestein Granitt

175-, pr stkFra kr
Hjørnestein Skifer

SYSTEMBLOKK.NO
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PANELSTEIN

    et er mange fordeler med forblendingsstein; raskere og 
enklere utførelse, lite svinn og flotte resultater er bare noen 
av dem. Vår forblendingsstein er frostsikker og egner seg 
både ute og inne. Forblendingssteinen er støpt inn i pa-
nelet som er fiberarmert. Med slett bakside er det enkelt 
å lime steinen på veggen. Panelsteinen vår egner seg godt 
på brannmur, garasjer, grunnmurer, murer og andre støpte 
overflater der du ønsker et flott utseende. Forblendings-
steinen monteres ved bruk av lim. Du kan tilpasse og kutte 
forblendingssteinen med vinkelkutter eller vannsag. Farger 
og nyanser kan variere fra bilde da dette er et naturpro-
dukt.
   
Veggen må være solid, og helst av murkonstruskjon (be-
tong, leca, tegl). Hvis det er en trevegg inne du skal dekke 
må du ha to lag med gips på stenderverk med 30 cm i mel-
lom og 10 cm mellom skruer på gips. Hvis det er treveggen 
ute brukes frost sikre betongplater istedenfor gips.

For behandling av gips, leca, teglstein eller en porøs gam-
mel murvegg skal det brukes primer. På en ren betongvegg 
skal steinrens anvendes. Ved malt murvegg med vannbasert 
maling skal løs maling fjernes. Deretter bruk grovt sandpa-
pir for å gjøre veggen rugg.

U N D E R L A G

B E H A N D L I N G  A V  U N D E R L A G 

U T S T Y R

Tips! Hvis ujevn flate: Begynn på lange flater. Skru opp en lekt som er vatret 
opp, begynn så monteringen der. La det tørke og fjern lekt. Ta tilpasninger mot 
ujevn flate senere. I et miljø hvor tilsmussing kan oppstå anvend impregnering.

Du trenger vater, lim, vinkelsliper / vannsag med diamant-
blad, limsparkel 8-12 mm, krittsnor og en gummihammer.

Inne:
Sørg for at den første rekken med steinpaneler ligger i va-
ter, bruk gjerne en krittsnor. Begynn med utvendig hjørne. 
Legg hele første skift, vær nøye med at de ligger i vater 
for å unngå problemer senere. Ved tilpasning i innven-
dig hjørne, bruk 27/10 skjøtene og tilpass disse. Dette er 
enklere enn å kutte hele paneler. Stryk lim på veggen med 
limsparkel (8 mm limsparkel på jevne flater, 10-12 mm på 
ujevne flater). Bruk gjerne krittsnor for å markere limfelt. 
Limet trekkes på veggen med brett, deretter jobb massen 
utover flaten. Baksiden på steinen slemmes med limet som 
gysemasse. Press så steinen godt inn. Det skal ikke fuges. 
Overskudd må fjernes fortløpende. Legg så neste stein.

Ute:
Tilføy lim både på vegg og paneler. Dette er viktig for 
maksimalt vedheft og for å unngå frostspregning. Ellers 
samme fremgangsmåte som inne. Panelene bør ikke mon-
teres i kuldegrader.

HVORDAN GJØRE DET SELV

M O N T E R I N G

SYSTEMBLOKK.NO

D
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S T O N E WA L L 
Stone Wall Lofoten er en kvarts stein satt i armert sement laget 
til paneler. Panelene av Lofoten inneholder mange store stein som 
gir det et kraftig uttrykk. Stone Wall Lofoten er et produkt til 
forblending av piper, brannmurer, grunnmurer, forstøtningsmurer 
etc.

Produktet er frostsikkert og kan brukes både ute og inne.  Panelene 
med sin flate bakside er enkle å montere med fliselim og de legges 
kant i kant uten fuger. I tillegg til vanlige paneler leveres utvendige 
og innvendige hjørner, samt hel og halv endestein hvor den ene 
kortenden er naturlig.



1195-, pr stkFra kr

Panelstein Valdres 

PANELSTEIN

NORSK STEINMILJØ
NATURSTEIN FRA

Naturstein har gjennom flere århundrer vært benyttet som byggemateriale i Norge. I tidligere tider var arbeidet 
            forbeholdt profesjonelle aktører, men med Norsk SteinMiljø er naturstein gjort tilgjenglig for alle.

Stone Wall Valdres er en kvarts-stein satt i armert sement laget til paneler. Panelene 
av Valdres inneholder mange store stein som gir det et kraftig uttrykk. Stone Wall 
Valdres er et produkt til forblending av piper, brannmurer, grunnmurer, forstøtnings-
murer etc.

STONEWALL

Valdres

Skifer er et flott naturmateriale som gir liv og fargenyanser til flater det 
brukes på. I vår StoneWall har vi brukt små biter av naturskifer med en 
spennende rustikk overflate som materiale, limt sammen til paneler og 
laget et unikt ¨gjør det selv¨ produkt til forblending både ut og inne. 
StoneWall er et produkt til forblending av piper, brannmurer, kjøkkenøyer, 
grunnmurer, forstøtningsmurer, inngangs-partier etc

Med riktig steintype vil hytta eller huset gli naturlig inn i omgivelsene 
og landskapet. Samtidig granitten, kvartsen og skiferen produsert på den 
mest miljøvennlige måten -  i jordens indre. Grønnere blir det ikke!



SYSTEMBLOKK.NO

1195-, pr stkFra kr
Linea Opera

Vi introduserer Stone wall Lofoten med en revolusjonerende ny 
form på panelene som gjør at de rette linjene og skjøtene som 
synes på tradisjonelle steinpaneler ikke er synlige når de blir 
montert. Hver stein i panelet er limt sammen med sement, men 
det er ikke noe hel sement bakside som på andre paneler. Vi har 
navnet det sømløs da panelene «glir» inn i hverandre og formen er 
patentbeskyttet.

STONEWALL

Lofoten

Linea Opera er en granitt stein saget til striper med lengde 70 cm 
som kommer i tre forskjellige høyder 3,5 og 7 cm, samt utvendig 
hjørne. Utvendige hjørner leveres som sett bestående av et hjørne 
med høyde 3 cm, ett med høyde 5 cm og ett med høyde 7 cm. 
Linea Opera er et produkt til forblending av piper, brannmurer, 
grunnmurer, forstøtningsmurer, inngagnspartier etc. Det kan også 
brukes over kjøkkenbenk, på kjøkkenøyer og som dekorasjon i de 
fleste sammenhenger både på innvendige og utvendige flater. Med 
den slette baksiden er det enkelt å montere panelene med vanlig 
fliselim. Steinene kan legges kant i kant men vi anbefaler å legge 
hver stripe med 1-2mm mellomrom uten å fuge som gir et mo-
derne «funkis» uttrykk.

STONEWALL

Linea Opera

1195-, pr stkFra kr

Panelstein Lofoten 
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MØRTEL & LIM

Mapei er et av verdens største konsern i vår bransje, 
og har ansatte i over 80 land i alle verdensdeler. 5 % av 
omsetningen brukes til forskning og produktutvikling – 
rettet mot økologiske bærekraftige produkter og systemer 
som ikke inneholder løsemidler og forurensende stoffer. 
Mapei har 18 forskningssentre, hvorav ett er hos Mapei i 
Nord-Odal.

Systemblokk har valgt å samarbeide med Mapei. Mapei 
leverer et bredt spekter av produkter som er relevant for 
vår bransje. Vi i Systemblokk har forhandlet med Mapei 
i snart 20 år. Vi mener at Mapei leverer de beste lim og 
mørtel produktene i Norge. Vi sender våre ansatte på kurs 
hos Mapei, slik at de skal kunne gi deg det beste av det du 
måtte trenge. Og på forsknings siden er det ingen i verden 
innenfor denne produktgruppen som bruker så mye 
ressurser som Mapei. Derfor gir vi deg det beste innenfor 
miljøvennlige produkter som er å finne på markedet.

SYSTEMBLOKK BRUKER 
MAPEI 

540-, pr sekkFra kr
Plan R35 Plus hurtigherdene finsparkel Plan R35 Plus er en hurtigherdende sementbasert finsparkel 

for gulv og vegg innendørs i tykkelser fra 0 - 50 mm. 

Plan R35 Plus er en tiksotropisk pasta som lett kan påføres, 
har god heftfasthet mot underlaget og som tørker så raskt 
at påfølgende maling, legging av gulvbelegg eller keramiske 
belegg kan utføres allerede etter 3 til 4 timer.

Gulvsparkel og avrettingsmasse. Conplan Eco er en 
sementbasert, pumpbar, selvutjevnende sparkelmasse 
for gulv bestående betong. Conplan Eco leveres som 
tørrmørtel, og skal kun tilsettes vann. Kan legges i 
tykkelser 3 - 25 mm i én operasjon.

217-, pr sekkFra kr

Conplan Eco
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EPOKSY

MØRTEL & LIM

Sementbasert lim for keramiske fliser og 
steinmaterialer. Uten vertikalt sig og med 
forlenget åpentid.

159-, pr sekkFra kr
Megafix 20 kg sekk

497,50-, pr sekkFra kr
Redirep 25 RSF 25 kg sekk
Fiberarmert, svinnkompensert tixotropisk 
mørtel for reparasjon av betong.

Tre-komponent, selvutjev-
nende, løsmiddelfritt epok-
sybelegg. MapeFloor SL 
inneholder gradert fyllstoff 
og gir et fugefritt belegg med 
slitestyrke til bruk på betong 
og stål.

-, pr sekkFra kr

Mapefloor SL

177-, pr stkFra kr

Primer FR 1l & 5l
Løsningsmiddelfri akrylpri-
mer for de fleste underlag før 
sparkling med Uniplan FR.

125-, pr stkFra kr

Primer Eco 1l & 5l
Akrylprimer med svært lav 
emisjon og gode heftegen-
skaper. Benyttes som primer 
for selvutjevnende sparkel-
masser innendørs. 

634-, pr sekkFra kr

Murtett 25 kg sekk

LIMMØRTEL

Sementbasert lim for keramiske fliser og 
steinmaterialer. Uten vertikalt sig og med 
forlenget åpentid.

229-, pr sekkFra kr
Conbit 20 kg

Vanntett og diffusjons- åpen 
slemmemasse for alle mur- 
og betong- konstruksjoner.

PRIMER

SYSTEMBLOKK.NO
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Nano Rocks er et ufarlig middel som binder seg på molekulært
nivå til til porene i murverk og gir derfor langvarig effekt.

N A N O R O C K S

Systemblokk er din lokale Nano Rocks forhandler. Vi fører alle prodkutene
                  og gir deg veiledning og hjelpen du måtte trenge

54.

Kan brukes inne og ute på alle murverk. Sluttresultatet er 
usynlig, puster ikke og er ikke giftig

Vann, muggel, alger, olje, gris, grafitti og produkter som kan 
flekke stein, flis eller sement.

Vask/rens materialet som skal behandles. Påfør et tynt lag med 
Nano Rocks på tørt mrverk. La det tørke i 4 timer eller tørk 
med varme og la stå i 1 time. 
Inneholder ikke silikon.

N A N O   T E K N O L O G I

B R U K S O M R Å D E R

B E S K Y T T E R   M O T

I N S T R U K S E R

IMPREGNERING OG VEDLIKEHOLD



Nano behandlingen legger seg 2-3 mm ned i steinen, og
        hindrer fukt og råte i å trekke ned i steinen
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MURVERKTØY
ASKØY

235-, pr stkFra kr
Fugebrett gummi 7,5x37 cm

90-, pr stkFra kr

Tannsparkel rund 280 mm RR 6 mm

105-, pr stkFra kr

Slammekost

200-, pr stkFra kr

Vernebriller

130-, pr sekkFra kr
Nylonhansker Black Diamond
Vernehansker for vinter

BESØK VÅRE BUTIKKER I BØ OG NOTODDEN 
               FOR ENDA STØRRE UTVALG!

Askøy Murerverktøy AS er leverandør av 
kvalitetsverktøy og maskiner til mur og flis.

VERKTØY & TILBEHØR 

990-, pr stkFra kr

Xo 1 Visp
Xo 1 er en maskin for et mangfold av 
blandeoppgaver opp til et volum på 40 
liter per blanding. Solide komponenter 
gjør dette til en svært pålitelig maskin.

SYSTEMBLOKK.NO

130-, pr stkFra kr
Fugepistol 800ml 
Svært grei til å fuge naturstein, 
teglstein og lignende.
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HITACHI
VERKTØY & TILBEHØR 

Hitachi Power Tools Norway AS er en av Norges ledende leverandører til jernvare-, byggevare-, elektro- 
og VVS-bransjen innen områder som elektroverktøy, spikring, håndverktøy og festemidler. Våre varer blir 
distribuert gjennom Norges ledende forhandlere, og er tilgjengelig over hele Norge. Produktspekteret er 
beregnet på den profesjonelle bruker, og kvalitetsnivået er tilsvarende. Vi er sikker på at du blir fornøyd 
dersom du velger et produkt fra oss.

P O W E R T O O L S

I Hitachis verktøyprogram forekommer ingen kompromisser! Samtlige maskiner er konstruert 
for å tåle stor belastning i et profesjonelt miljø - år etter år.

Prinsippene for utvikling av verktøy og tilbehør er de samme som de alltid har vært - nemlig å kunne 
utføre mer arbeid på kortere tid, med mindre anstrengelser. Hitachis filosofi har vært den samme hele 
veien: ”Å produsere verktøy som ikke bare er så godt som nødvendig, men så godt som mulig!”
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VERKTØY & TILBEHØR 

BATTERIMASKINER

4.475, pr stkFra kr

Borskrutrekker 18 V
DS 18DBL (5.0 AH)
- Børsteløs motor
- Verktøyfeste : 13mm hurtigchuck
- Kapasitet i tre/stål : 65/13 mm
- Hastighet ubelastet: 0-400, 1.800/min 
- Maks moment : 67 Nm
- Vekt : 2,0 kg

5.125, pr stkFra kr

Muttertrekker 18 V
WR 18DBL (5.0 AH)
- Børsteløs motor
- Verktøyfeste : 1/2¨ firkant
- Kapasitet standarbolt: M10 - M18
- Hastighet ubelastet: 0 - 2.600 /min
- Slagtall ubelastet : 0 - 3.200 / min 
- Maks moment : 250 Nm
- Vekt : 1,7 kg

4.400, pr stkFra kr

Vinkelsliper 18 V
G 18DBVL (5.0 AH)
- Børsteløs motor
- Trinnløs variabel hastighet i 6 trinn  
   for materialtilpasset arbeid og rask arbeidsforløp
- Lav byggehøyde for optimal tilgjengelighet ved
   både kutting og sliping.
- Skivediameter : 125 mm 
- Hastighet ubelastet: 4.700 - 9.000 /min 
- Vekt : 2,4 kg

5.125, pr stkFra kr

Bajonettsag 18 V
CR 18DSL (5.0 AH)

4.620, pr stkFra kr

Stikksag 18 V
CJ 18DSL (5.0 AH)

BØRSTELØS & VEDLIKEHOLDSFRI MOTOR!
Dobbelt levetid og inntil 30-50% lengre arbeidsintervaller.

2.120, pr stkFra kr

Slagbormaskin
DM 20V

2.365, pr stkFra kr

Vinkelsliper 2.600W
G 23UDY 

2.365, pr stkFra kr

Vinkelsliper 1.200 W
G 13SW

2.365, pr stkFra kr

Sirkelsag 1.050 W
C 6SS

BESØK VÅRE BUTIKKER I BØ OG NOTODDEN 
               FOR ENDA STØRRE UTVALG!
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SALGSINGENIØR / PROSJEKTLEDER
FOR  STØRRE  PROSJEKTER  TA  KONTAKT MED

SYSTEMBLOKK.NO

     Tom Ivar Gravklev
tom.ivar@systemblokk.no
951 25 535      35 06 00 03



TELEMARK 
GRUNN & BETONG 

GRAVING / MURING / PUSSING / FLISLEGGING / STØPING AV GULV 
RINGMUR  / GRUNNMUR / STEINLEGGING / SKIFERARBEID / FERDIGPLEN

GVARVVG. 332. / 35 95 00 72 / KIM@TGBETONG.NO
WWW.TGBETONG.NO

KJØP VARENE AV SYSTEMBLOKK
ARBEIDET UTFØRES AV OSS

Telemark Grunn & Betong AS holder hovedsaklig til i Midt Telemark og driver alt innen graving, anlegg,  
          grøntarbeid, stein, mur, skifer og flisarbeid men vi utfører også arbeid på Sør - og Østlandet



STEINSENTERET
BØ

SYSTEMBLOKK

SYSTEMBLOKK STEINSENTERET BØ

Systemblokk Steinsenteret Bø
Gvarvvegen 332  –  3800 Bø i Telemark
07 – 17 (09 – 15)
Tlf: 35 95 19 67

KOM EN TUR INNOM VÅRE BUTIKKER I BØ OG NOTODDEN FOR 
        OG TA EN TITT PÅ VÅRT STORE SORTEMANG AV VARER.  

Steinsenteret leverer alt fra belegningstein til større betongelementer. Uansett 
prosjektstørrelse, ta kontakt med oss så planlegger vi sammen med deg. Vi har 
lang erfaring med å kvalitetsikre prosjekter både mot det offentlige og private 
markedet. I og utenfor vår butikk har vi en rekke utstillinger for å vise deg de 
ulike mulighetene med stein og betong.



SYSTEMBLOKK
NOTODDEN

Systemblokk Notodden
Semsvegen 33  –  3676 Notodden
07 – 17 (09 – 15)
Tlf: 35 02 91 00

SYSTEMBLOKK NOTODDEN

Systemblokk Notodden leverer alt fra belegningsstein til store støttemurer. 
Vi har Norges største utstilling av Systemblokk varer for tips og inspirasjon. 
Våre butikkansatte har lang erfaring med hage, hus og bygg. Ta kontakt med 
oss så hjelper vi deg med å planlegge ditt prosjekt.
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