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Tenso Multimur er det du vil: pyntemur, støttemur, konstruksjonsmur 
eller skillevegg, utekjøkken, benk, bord, ja nær sagt det fantasien gir rom 
for. Tensoelementenes avlange og skarpe form skaper et rent og ryddig 
uttrykk som rammes harmonisk inn av glatte, elegante toppelementer. 
Kombinasjonsmulighetene er endeløse. Glass, tre, stein. Harde eller organiske 
former. Og lys, selvsagt. Alt som skal til for å lage ditt perfekte uterom.

Multikunstneren.
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Tenso Multimur er lett å kombinere med andre 
materialer. Multiblokk tilbyr egne veggelementer 
i tre som gir harmoniske avbrekk og myker opp 
helhetsinntrykket. Uterommet får helt nye muligheter 
med Tenso. Større bruksmuligheter skaper også behov 
og muligheter med tanke på lys. Vi tilbyr en rekke 
spennende og lekre belysningsløsninger. Glass skaper 
også vakre kontraster i forhold til mur. Vi anbefaler  
å snakke med din lokale glassmester.

BYGGEHØYDER
–  Inntil 90 cm – frittstående limt Tenso uten  

støpt fundament (fig 1).
–  Inntil 140 cm – frittstående uarmert Tenso,  

utstøpt, plassert på fundament (med  
knevegger/hjørner c/c 300 cm).

–  Inntil 220 cm – frittstående, armert Tenso,  
utstøpt, plassert på støpt fundament (fig 3).

–  Inntil 220 cm – frittstående, armert Tenso med  
søyler og eventuelt rekkverk (søyler c/c 180 cm).

–  Inntil 90m cm  -  støttemur, armert utstøpt ,  
plassert på støpt fundament (fig 2).

Mer teknisk informasjon om blant annet armering  
og konstruksjon finner du på www.multiblokk.no.

Estetikeren.Perfeksjonisten.

3.  Fortsett til ønsket høyde. Egne halve/søyle- og 

toppelement finnes for et komplett resultat.

2.   Deretter limes elementene sammen i forbandt. 

Hjørner og vinkler lages enkelt og du får 

automatisk halvstein-forbandt ettersom 

elementene er dobbel lengde av bredden.

1.  Tenso-elementene settes direkte  på et avrettet 

stabilt underlag av pukk/grus, et støpt gulv 

eller betongfundament.

Tenso Multimur er lett å jobbe med. Med kun fire typer elementer har du mulighet til å bygge mange  
ulike komplette løsninger. Elementene er nøyaktig laget og settes sammen med murlim.  
Til større murer, og for et enda mer solid resultat, kan elementene armeres og fylles med betong. 

Så enkelt bygger du en hjørneløsning med Tenso Multimur. 
Dette kan være starten på en benk, en solkrok, et utekjøkken-
 hjørne – ja, det du måtte ha lyst å bygge.

Tenso Multimur L x B x H mm stk 
pr m2

m2 pr
pall

kg pr 
pall

kr pr m2  
inkl mva

Normal grå
5507 0593

600 x 300 x 90 18,5 2,68 840 1310,00

Normal koks
5507 0604

600 x 300 x 90 18,5 2,68 840 1387,00

Hjørne grå
5524 6993

600 x 300 x 90  2,68 840 71,25

Hjørne koks
5530 8763

600 x 300 x 90  2,68 840 81,25

Halv/søyle grå
5530 8778

300 x 300 x 90  2,68 1000 37,50

Halv/søyle koks
5530 8782

300 x 300 x 90  2,68 1000 43,75

Topp grå
5530 8797

600 x 300 x 80  868 187,50

Topp koks
5530 8801

600 x 300 x 80  868 212,50

Fig. 2: Når Tenso Multimur brukes som støttemur må den 
ha dobbelarmering slik som vist på illustrasjonen over. 
Størrelse på fundamentet avhenger av vegghøyden. 
Sålen må være minimum 20 cm tykk og 60 cm bred. 
Drenerende masse legges inntil muren.

Fig.1:Tenso Multimurer med hjørner og vinkler settes 
på godt stabilt drenerende fundament der du starter det 
første skiftet med Tenso Multimur under bakkenivå.

Fig. 3: Rette murer og murer med ensidig belastning bør 
ha et armert fundament som Tenso Multimur-elementene 
forankres i. Størrelse på fundamentet avhenger av 
vegghøyden. Sålen må være minimum 20 cm tykk og  
60 cm bred. Maksimum høyde på muren er 2,2 meter.

Ø 10, sentrisk i søyler. 
Søyler utstøpes.

Sentrisk Ø 10 c300

Sentrisk Ø 10 c300

3 Ø 104 Ø 10 Ø 10 c300
Ø 10 c300

Sentrisk Ø 10 c300

Sentrisk Ø 10 c300
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Vagleskogv. 10, 4322 Sandnes  
Telefon 51 60 99 80. Telefaks 51 60 99 99  
www.multiblokk.no
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