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Knekkheller går inn i Systemblokk`s 
sortiment av støttemur  og belegningssteins 
produkter som alle blir produsert i samme 
fargeutvalg. Knekkheller i kombinasjon med 
f.eks Blefjell, StackStone® eller Pisa2® i 
samme fargekombinasjon gir store kreative 
muligheter i et 
hage/parkanlegg som f.eks til benker, peis
og grillanlegg.

Knekkheller brukes ofte til oppbygging
av blomsterbed, trapper, parkanlegg, skille 
mellom plen og gårdsplasser etc.

Dekorativt inngangsparti kombinert med I-stein

T=70mm           Før knekking:                              Etter knekking:
364 kg     
Pr.m2     

                          Dobbel 1/1 stein   Dobbel hj.stein        1/1 stein             Hjørnestein         1/2 hj.stein

Lengde       550 mm       550, mm    550mm          400 mm     150mm 
Bredde      400 mm       400 mm    200 mm         200 mm     200mm
Vekt        28 kg 28 kg       14 kg               9 kg      4 kg
Stk.pr.m2                13       13               26   

Knekkheller er meget lette å arbeide med og 
er beregnet på lave murer opp til ca. 10 skift 
(ca.70 cm.) 
Vi anbefaler å lime det øverste skiftet med 
betonglim e.l

Løsninger og farge- 
kombinasjoner

Eksempel på bruk av Knekkheller

Knekkheller leveres som doble plater, 
støpt med bruddanvisning på over  og 
undersiden. Hellene deles ved å legge 
platen på to anhold f.eks to lekter eller 
to heller som ligger på et stødt underlag. 
I bruddanvisningen legges et flattjern 
med lengde ca. 60 cm. Deretter slår 
man et hardt slag med en slegge, slager 
eller baksiden på en øks. Bruddet gir en 
dekorativ overflate med et fint fargespill.

Leggeanvisning: 
Knekkheller legges i en godt komprimert sand/grus pute
eller jordfuktig betong. (Kan selvfølgelig også legges på
en støpt såle.) Den første raden skal ligge stødig uten
mulighet for vipping, og den skal starte min.
1 skift under bakkenivå.
Start alltid i et hjørne med en 3/4 hjørnestein. Deretter 
legges første rad etter snor. Andre skiftet trekkes 5 
mm inn fra fronten, dette for at muren skal “helle” litt 
bakover. Muren blir penest ved at en legger hellene i 3/4 
forband. Bak muren fylles det tilbake med drenerende 
masser. Det øverste skiftet kan gjerne limes med f.eks 
betonglim e.l. Som avslutning blir det også produsert 
forskjellige muravdekninger (topphelle) som kan 
være”krona på verket”.  
Lykke til !

Ideelt til gårdsplasser og parkanlegg.

Slik knekkes steinene

1/4
3/4

Knekkheller         “Knekk en helle”enkelt og greit!


