




Håndtering af forskellige niveauer i ens have kan 
løses flot og elegant med trapper, kantblokke og 
elementer. 

Vi har 50 års erfaring indenfor salg og produktion 
af uderums produkter som kantblokke og trapper. 
Vores forskellige typer blokke, trapper og elementer 
fås i forskellige serier med forskellige udseende. 

Når du vælger Staby Fliser & Hegn sikre du kval-
itetsprodukter. Vores store sortiment af produkter til 
håndtering af niveauer er alle CE mærket samt pro-
duceret efter betonvarekontrollens højeste krav. 

Mød os i vores store udstilling i Ulfborg, på 
opdagelse i kataloget eller på www.staby-fliser.dk. 

Velkommen til vores univers af forskellige niveau-
håndteringer og god fornøjelse.

FLOTTE NIVEAU-
HÅNDTERINGER 



Herregårdsblokke er en af 
vores mest populære løsning til 
håndtering af niveauforskelle.  

Herregårdsblokkene fås både 
med skarpe kanter og med 
slåede kanter i forskellige stør-
relser og farver.  
 
Blokkene fås bl.a. i 14x21x14 og 
21x42x14 $samt cirkelblokke. 

HERREGÅRDSBLOKKE







En enkel og klassisk blok med 
masser af anvendelsesmulighed-
er. Blokken bliver produceret med 
en overkant der er affaset og 
afrundet. 

Blokken stables og sikres let med 
blokkens tapper.

murelementerne har sit eget 
låsesystem som sikre blokkene er 
nemme at opbygge samt giver 
en stabil væg. 
 
Elementerne måler 50x20x13 cm.

2B MURELEMENTER



Danblokke er en enkel og flot 
betonblok. Danblokkene har 
utallige af anvendelsesmulighed-
er som kan benyttes til havemure, 
støjmure og støttemure

Danblokke er en tidsløs løsning 
somer giver et flot og minimalistisk 
udseende. 

Opbygningen og formen på Dan-
blokkene sikre at blokken fastlåses 
og ikke trykkes ud af jord. 
 
Danblokkene fås i 2 modeller: 
Standard og eksklusiv(med brud)

Danblokke måler: 25x33x17 cm og  
25x34x17 cm

DANBLOKKE





Easyblok er en rustik serie som 
er nem og hurtig at opsætte. 
Easyblokkene har indbygget 
låsetap og med dens lave 
vægt gør den arbejdet let-
tere. 

Easyblokkene er fremstillet så 
at muren får det samme ud-
seende på begge sider - den 
er derfor ideel til bl.a. frit-
stående mure, men kan også 
bruges til støttemure. 

Blokkene fås i 18/30x18x15 cm

EASYBLOKKE







ParkLine er en minimalistisk og 
moderne løsning som giver et 
flot og unikt udtryk. ParkLine 
er produceret ved vådstøb-
ning hvilket giver et smuk og 
glat udseende.

ParkLine er et populær 
løsning der er nem og hurtig 
at opsætte på grund af el-
ementets størrelse. Element-
erne fås i forskellige størrelser 
og typer. 

ParkLine fås i højderne 40, 
80, 120, 160 og 200 cm og i 
længderne: 80. 120 og 200 
cm.

PARKLINE



Skala serien giver et smukt og 
roligt udseende. Stenen er hul, 
hvilket gør blokken let at sætte 
op. Muren kan fyldes med beton, 
sand eller jord for ekstra styrke. 

Muren sættes let op ved at sta-
ble standard blokkene indtil den 
ønskede højde er opnået. He-
refter afsluttes muren flot med et 
afslutningselement. 
 
Skala blokken måler 60x30x10 cm

SKALA MURBLOKKE





Flexblokke er en kantblok frem-
stillet med 2 rustikke sider, hvilket 
giver et rustikt og smuk udseende 
på begge sider af blokken. 

Blokkens udformning gør at blok-
kene låses i hinanden og sikres 
let.

Flexblokkene kan benyttes til bl.a 
havemure, mindre støttemure og 
fritstående mure. 
 
Flexblokke måler 14/21x21x14 cm

FLEXBLOKKE





Støttemure kan have forskellige egenskaber som 
at dele haven op i mindre rum, skabe hyggekroge 
eller have praktiske årsager som mindske lyd og 
larm. 

Niveauforskelle kan håndteres på mange forskellige 
måder. Vi sidder derfor klar til at rådgive og hjælpe 
dig med at finde den rette løsning til dit projekt. 

Vi har 50 års erfaring indenfor salg og produktion af  
uderums produkter samt produkter til håndtering af 
niveauforskelle som kantblokke, elementer og trap-
per.

Vi rådgiver og sikre at du får den bedste løsning når 
der skal løses niveauforskelle. Alle vores produkter er 
produceret efter betonvarekontrollens højeste krav, 
hvilket giver dig som forbruger de bedste forudsæt-
ninger. 

Vi rådgiver og hjælper dig gerne i mål med dit pro-
jekt, du kan kontakte os på 97491452 eller post@
staby-fliser.dk. 
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RÅDGIVNING TIL 
DIT PROJEKT



Robuste og holdbare trap-
peløsninger til udendørs 
brug. Udendørs trapper kan 
opsættes i forskellige material-
er. 

Trappeløsninger bruges ofte 
ved niveauforskelle og opde-
ling af arealer. Trapper bliver 
brugt overalt, både i det of-
fentlige og i det private.   
 
Trappetrin fås i højderne: 14, 
15 og 18 cm.  

Trinene fås i bredden: 25, 30, 
35, 50, 60, 70, 90 og 100 cm. 

TRAPPETRIN
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Staby Fliser og hegn har produceret fliser og hegn siden 1968, og har 
derfor fejret 50 års jubilæum i branchen. Siden vores start i 1968 har vi 
rådgivet og hjulpet med at løse niveauforskelle. 
 
Alle vores løsninger er CE mærket og produceret efter betonvarekon-
trollens højeste krav. Dette betyder du får en løsning i høj kvalitet.  

Udforsk vores webshop med over 1500 produkter til haven på  
www.staby-fliser.dk
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OVER 50 ÅR I BRANCHEN
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STABY FLISER & HEGN
Industriarealet 47, 6990 Ulfborg

97 49 14 52

post@staby-fliser.dk

www.staby-fliser.dk

Åbningstider

Mandag - Torsdag 7-17

Fredag 7-16

November, December, Januar 
og Februar

Mandag - Fredag 7-16

– Din garanti for kvalitet

Hurtig levering Professionel rådgivning

besøg vores webshop www.staby-fliser.dk

BESØG VORES INDE- OG UDENDØRS UDSTILLING


