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til have & terræn
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Den unikke
støtte
IBF fører et stort og varieret udvalg af 
plantesten og støttemurssystemer. Hvad 
enten det er til den private have eller en 
havnepromenade, så er plantesten og 
støttemure både praktiske og funktionelle 
elementer. Støttemure anvendes ofte som 
støjafskærmninger eller til at udjævne 
terrænniveauer, ligesom de ofte bruges til 
at opdele og afgrænse områder. IBF plan-
tekummer bruges f.eks. til at etablere små 
grønne oaser.

Med dette katalog vil vi inspirere til unikke 
og holdbare løsninger, der passer haven 
eller bebyggelsens arkitektur. Produkternes 
specifikationer findes bagerst i kataloget 
sammen med en grundig vejledning i hvor-
dan en støttemur f.eks. sættes.  
 
På ibf.dk findes i øvrigt flere film til gør-
det-selv-folket.

God fornøjelse
IBF

3Plantekummer Nordicserien, grå



4

Danblokke, grå

Danblokke, grå



ANBLOKKE er en meget enkel 
og harmonisk støtte- og støj-
mursblok, der kan anvendes 
til høje mure. Hver enkelt blok 
har en stor affasning, der giver 
muren et smukt finish. Blokken 
kan anvendes til åbne, lukkede 

og kurvede mure. 

DANBLOKKE EKSKLUSIV er en videreudvikling 
af den kendte Danblok, som leveres med 
knækket facade.

D

5Danblokke Eksklusiv, grå

Danblokke Eksklusiv, grå

Danblokke Eksklusiv, grå
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Easyblokke, grå Easyblokke, grå

Easyblokke, grå
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Easyblokke kan anvendes til både støtte-
mure og fritstående mure, da begge sider 
kan anvendes som facade. Fremstår rustik 
på begge sider. Den lette vægt på 15 kg/stk. 
gør sammen med den indbyggede låsetap, 
Easyblokken nem og hurtig at montere.

ASYBLOKKE er en rustik og 
smuk støttemur. Den er udvik-
let med en indbygget låsetap, 
hvilket gør den nem at monte-
re. Når den nederste række er 
sat, skal blokkene blot stables. 
Muren afsluttes øverst med 

Easyblok dæksten, hvilket giver en perfekt 
afslutning på muren.

E
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OLMEGAARDSTEN® kantblokke er en 
meget populær blok med et utal af 
anvendelsesmuligheder når der f.eks. 
skal anlægges højbede, støttemure  
o.lign. Kantblokken er speciel popu- 
lær, da den giver et roligt look, sam-
men med det rustikke præg. Kant-

blokken fås i flere farver og formater.

Scan koden og se filmen: ”Opbygning af højbed”.

H

Holmegaardsten® Kantblokke, grå

Holmegaardsten® Kantblokke, gråHolmegaardsten® Kantblokke, sort/antracit

Holmegaardsten® Kantblokke Makro, sort/antracit
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Holmegaardsten® Kantblokke, Paris

Holmegaardsten® Kantblokke Makro, gråmix

Holmegaardsten® Kantblokke, grå



Skiferpræg, grå

LEXBLOKKE har en flot rustik 
facade, og monteres ved hjælp 
af medfølgende plastklodser, 
som giver en god låsevirkning. 
Anvendes til opbygning af mindre 
støttemure eller fritstående 
mure samt blomsterkummer 

o.lign. Fremstår rustik på begge sider.
Flexblokkens udformning gør den specielt 
egnet til kurvede mure. 

F
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Flexblokke, sort/antracit

Flexblokke, sort/antracit

Flexblokke, grå



8 Holmegaardsten®, grå 11Flexblokke, sort/antracit



Classico, grå
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2B Murelementer, grå

2B Murelementer, grå

Skala Murblokke, grå



KALA MURBLOKKE er en enkel 
og klassisk støttemursblok, 
der kan anvendes til såvel frit-
stående mur som støttemur. 
Blokkenes enkle facade giver 
muren et roligt og harmonisk 
udseende, der gør støttemu-

ren klassisk i sit udtryk.

2B MURELEMENTER er et unikt og specielt 
udformet murelement med en flot og glat 
overflade. Det har et enkelt udtryk og er me-
get anvendelig i det moderne byggeri.

 

S
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Skala Murblokke, grå

Skala Murblokke, grå
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Smartblokke, gråFlexblokke, sort

14
ParkLine, gråTeaterfliser, grå



EATERFLISER er et specia-
lelement, der er udviklet til 
opbygningen af et amfitea-
ter. Den er også anvendelig 
på sportspladser, til trapper 
og som mindre støttevægge 
omkring højbede.

De store bløde afrundinger på kanterne er 
hensigtsmæssige, når plateauerne skal  
befærdes og harmonerer fint med den til- 
stødende natur.

ARKLINE STØTTEMUR er en 
moderne støttemur, som giver 
et enkelt og stramt look - en 
minimalistisk løsning. Murele-
mentet giver en meget stabil 
konstruktion og er dimen-
sioneret for personbilstrafik 

ovenfor muren. En nem og hurtig mur at 
sætte. 

T P
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ParkLine, grå

ParkLine, grå

ParkLine, grå



LANTESTEN TYPE 8 giver 
med sin udformning mulig-
hed for mange forskellige 
opbygningsmåder i lige 
såvel som kurvede linjer. 
Plantesten Type 8 kan også 
benyttes som enkeltstå-

ende plante- eller blomsterkumme, som 
dekorativ havesøjle med planter eller som 
afskærmningselement.

P
F®-STØTTE- & STØJMURSTEN 
har gennem en årrække vist sig 
som en god og forsvarlig måde 
at sikre terrænforskelle på. Sy-
stemet er en stabil og æstetisk 
fin løsning. Endvidere kan den 
også anvendes til støjmure.  

Systemet kan på grund af den høje egenvægt 
og særlige udformning benyttes til høje mure. 
Der leveres hjørnesten og specialsten til an-
vendelse ved afslutninger.

S
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SF®-Støtte- & Støjmursten, grå

SF®-Støtte- & Støjmursten, gråSF®-Støtte- & Støjmursten, grå



B-PALISADER kan vendes på 
flere måder, og kan derfor løse 
flere opgaver som f.eks. ni-
veauspring op til 58 cm. De kan 
anvendes til trapper eller som 
dekorative plantebede.S
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SB-Palisader, grå

Plantesten Type 8, grå
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SF-Havemursten®, grå
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ORDICSERIEN plantekum-
mer er dekorative og fine 
at anvende på terrassen. Er 
velegnet til beplantning og 
kan med fordel bruges til at 
etablere små grønne oaser. 
Er også ideelle som overgang 

mellem indkørsel og have. Plantekummerne 
er robuste og kræver et minimum af vedlige-
holdelse. Nordicserien er med bund og kan 
suppleres med IBF Nordic Plinte.

Nordicserien plantekummer er originalt 
dansk håndværk. Scan koden og se hvordan 
de bliver til.
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IBF leverer et bredt udvalg af støttemursblokke til op- 
bygning af støttemure med forskellige visuelle udtryk 
og tekniske egenskaber. Det følgende skal henlede 
opmærksomheden på forhold, der bør indgå i overvejel-
serne omkring udførelse af støttemure.

Før arbejdet igangsættes, læs brochurer med specifik-
ke vejledninger og anvisninger for det aktuelle produkt. 
Vær opmærksom på at skrånende terræn ovenfor mur 
ikke er indholdt i bæreevnediagrammerne for de enkel-
te produkter. Der skal her fortages en dimensionering 
af den aktuelle mur af sagkyndig rådgiver. Ved valg af 
produkt bør hensynet til tekniske egenskaber (f.eks. 
egenvægt) vægtes højere end æstetik.

Terræn og råjord
Opstår der mistanke om ringe bæreevne, bør det un-
dersøges nærmere, f.eks. ved opgravning eller geotek-
niske undersøgelser, for derudfra, at kunne dimensio-
nere fundamentet.

Fundament og sætning af 1. række
For støttemure med højde på 1 meter og derover 
anbefales et stabilt grus fundament til frostfri dybde 

og bæredygtig bund. 
Gruset udlægges og 
komprimeres af flere 
gange med lagtyk-
kelser på ca. 15 cm 
ad gangen. Oven på 
dette et betonfun-
dament af jordfugtig 
beton (16 MPa), 
ca. 20(b) x 50(h) 

cm op til 20° murhældning, og 30(b) x 60(h) cm over 
20°. Fundamentet skal slutte ca. 3-5 cm under færdig 
terræn.

1. række blokke sættes i den jordfugtige beton og 
presses ned i betonen for at sikre, at de er fuldt un-
derstøttet. Der bør spændes snore ud ved opsætning 
af 1. række, da det er vigtig at den sættes præcist og 
med den ønskede hældning. Til nogle murtyper kan der 
leveres skabeloner til forskellige hældninger. Ved lukket 
mur sættes de følgende rækker i 1/2 forbandt og ved 
åben mur sættes blokkene med et mellemrum, der er 
nærmere specificeret i produktbrochuren. Blokkene 
skal altid opsættes på modulmål med en fugebredde 
på 2-5 mm.

Dræn
Dræn bør altid indbygges bag støttemure. Drænet pla-
ceres i højde med fundament umiddelbart bag muren, 
med et fald på min. 3‰. Afvandes der mod muren, 
bør terrænet ligge lidt højere end toppen af muren, så 
opstuvning af vand undgås.

Sætning af øvrige rækker
De øvrige rækker sættes, og for hver eller hver anden 
række bagfyldes der, og gruset komprimeres
Det kontrolleres løbende at muren har den ønskede 
hældning, og at fugerne er lige og flugter. Mindre unøj-
agtigheder kan rettes op ved at indlægge små strimler 
murpap mellem blokkene hvor nødvendigt. Der må ikke 
findes svagere jordlag bagved, foran og under muren. 
Gruset bag muren indbygges og vibreres for mindst 
hvert 2. skifte.

Højde og hældning
Bæreevnediagrammerne for de aktuelle produkter 
skal overholdes. Bemærk at hældning angives i grader. 
Hældning kan måles i cm vandret ind fra lodstok i 1 
meters højde til murens facade som følger:

Sammenhæng mellem murhældning 
i grader og vandret indrykning pr. 
meter.

Bæreevnediagrammer
Bæreevnediagrammer (kan ses på ibf.dk) for de aktu-
elle produkter er udarbejdet af eksternt rådgivende in-

geniørfirma iht. Eurocode 0, 1 
og 7 med tilhørende Nationale 
annekser, samt Teknisk Ståbi 
20. udg., samt de anførte for-
udsætninger og parametre.

Øvrige bemærkninger
Hvis et konkret projekt afviger 
fra de anførte forudsætninger 

eller præmisserne ændres under indbygning, bør der 
rettes henvendelse til sagkyndig rådgiver, evt. bygge-
tilsyn.

Dimensionering og opsætning af 
din støttemur

20

Murhældning 
med lodret (V)

5°
10°
15°
20°
25°

Vandret 
indrykning

pr. meter (X)

8,7
17,6
26,8
36,4
46,6
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IBF Produkt- 
specifikationer
På de følgende sider har vi samlet specifikationer på alle 
vores plantesten, støttemure og plantekummer. 

Kom i gang med  
gør-det-selv film
Du finder hjælp i vores gør-det-selv film, som guider dig 
sikkert igennem haveprojektet. Scan og hent filmene via QR 
koderne eller find vores film på YouTube.

Støttemur Havemur

1
2

3

45 7 6

B

17

26,8

Normalsten    Hjørneelementer * - T5, T4, T3, T2 og T1

Format: 25 x 33 / 25 x 34 cm Format: B x 26,8 cm

Højde 17 cm Bredde, B: 49,5 / 39,5 / 54,5 / 44,5 / 59 cm

Forbrug pr. m2: 16 stk. (åben mur) / 24 stk. (lukket mur) Højde: 17 cm

Farve: Grå, sort/antracit Farve: Grå, sort/antracit

Kan kun benyttes ved 17,6 cm indrykning (10° hældning)

17

25
33

17

25
34

Danblokke Danblokke DanblokkeDanblokke Eksklusiv Danblokke Eksklusiv

Danblokke / Danblokke Eksklusiv

1
2

3

45 7 6

B

17

26,8

Format: 14 x 21 / 21 x 42 cm

Tykkelse: 14 cm

Forbrug pr. lb. m. 4,7 / 7,1 / 2,4 / 4,7 stk.

Farve: Kantblokke: Grå, gråmix, sort/antracit, rødmix, brunmix, 
paris, gyldenmix
Makro Kantblokke: Grå, gråmix, sort/antracit

14

21
14 21

42

14

14

21
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Holmegaardsten® Kantblokke

Normalsten / Afdækning

Format: 14/21 x 21 x 14 cm

Forbrug pr. m2: 34 stk. (åben mur ) / 41 stk. (lukket mur)

Farve: Grå, sort/antracit

14

21

14

21

14

21

14

21

14 14

14 14

21 2121 21

Flexblokke

17

34
12,5

Makro KantblokkeKantblokke



Normalsten / Afdækning

Format: 60 x 30 x 10 cm

Forbrug pr. m2: 16,6 stk. 

Udfyldning: 10,6 liter pr. blok

Farve: Grå

Skala Murblokke

22

Normalelement / Hjørneelement / Afdækning

Format: 50 x 20 cm

Tykkelse: 13 cm

Forbrug pr. m2: 15,4 stk.

Farve: Grå

13 13

13

50 50

50

20 20

20

Normal /  1/2-sten /  1/3-sten / 2/3-sten / 90º eller 135º-hjørne

Format: 30 x 35 / 15 x 35 / 10 x 35 / 20x 35 cm

Tykkelse: 15 cm

Antal ca. stk./m2: 15/22

Farve: Grå

Format: 50 x 60 cm

Tykkelse: 5 cm

Antal stk./lb.m: 2

Farve: Grå

2B Murelementer

SF®-Støtte- og støjmurTeaterfliser

Variant Tykkelse Højde Længde Bredde Vægt pr. stk.

Støttemur 10 cm 80 / 120 cm 80 cm 45 / 70 cm 220 / 320 kg

Støttemur 10 cm 40 / 80 / 120 / 160 cm 120 cm 30 / 45 / 70 / 95 cm 210 / 330 / 480 / 840 kg

Støttemur 10 cm 40 / 80 / 120 / 160 cm 200 cm 30 / 45 / 70 / 95 cm 375 / 550 / 800 / 1.400 kg

Hjørne indvendig 10 cm 40 / 80 / 120 / 160 cm 80 cm 45 / 45 / 80 / 80 cm 390 / 500 / 800  / 680 kg

Hjørne udvendig 10 cm 40 / 80 / 120 / 160 cm 80 cm 45 / 45 / 80 / 80 cm 275 / 380 / 545 / 680 kg

T-element 10 cm 120 cm 80 cm 80 cm 600 kg

Lige Mini 40 8 cm 40  cm 120 / 200 cm 30 cm 160 / 275 kg

Hjørne indvendig Mini 40 8 cm 40 cm 80 cm 45 cm 310 kg

Hjørne udvendig Mini 40 8 cm 40 cm 80 cm 45 cm 215 kg

U-element Mini 40 8 cm 40 cm 84 cm 80 cm 320 kg

ParkLine Støttemur

40/
80/
120/
160

40

80/120/200

120/200

120
40

30/45/70/95

30
80 8480 80

40/
80/
120

120

30/45/70

80

160
80

40

84 80

120

80 80

45/45/80/80

40/80/120/160

80
45/45/80/120

40/
80/
120

40/
80/
120/
160

80

80

80

160

45/45/80

ParkLine lige ParkLine indvendig hj.

ParkLine T-element ParkLine Mini 40 lige

ParkLine udvendig hj.

ParkLine indvendig hj.

ParkLine Mini 40 U-element



Format: 50 x 50 x 50 / 100 x 50 x 50 / 200 x 50 x 50 cm

Indvendig mål: 36 x 36 x 43 / 86 x 36 x 43 / 186 x 36 x 43 cm 

Vægt ca. kg/stk. 187 / 324 / 558 kg

Farve: Grå, sort/antracit

Normalsten / Afdækning

Format: 18/30 x 18 x 15 cm

Forbrug pr. m2: 22 stk. (åben mur) /28 stk. (lukket mur) 

Farve: Grå, sort/antracit

Format: 50 x 25 cm

Tykkelse: 15 cm

Forbrug m2: 13 stk.

Udfyldning: 5 liter pr. blok

Farve: Grå, sort/antracit

50

25

15

Easyblokke

Plantesten Type 8

Normalsten / Afdækning og Combisten

Format: 50 x 40 / 50 x 40 cm

Tykkelse: 7 cm

Forbrug pr. m2: 14,3 stk.

Farve: Grå

Knækfliser
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Plantekummer Nordicserien

50

50
50

50
50

50

50 100 200

Normalsten / Hjørne 

Højde 58 cm 

Facadelængde 25 cm 

Dybde fod 33 cm

Tykkelse fod 8/10 cm

Tykkelse mur 10 cm

Farve: Grå

Normalsten produceres som maskinstøbte, hjørner som håndstøbte hvorfor variationer i 
farve og struktur kan forekomme.

SB-Palisader

25

50

15



Du finder os også på ibf.dk og  
på IBF Tools, som kan scannes  
og hentes via QR koden

07
/2

01
9


