
 

  

Kortreist og lokalprodusert:  

NOBI STØTTEMURER 

 

Kortreist og lokalprodusert:  

www.nobi.no 

 

 
Trykk her for:  

Skjema for uforpliktende tilbud  

og forespørsler 

 

Se alle våre betongprodukter og byggevarer til hage, park og gate her.  

 

Se alle våre betongprodukter og byggevarer til hage, park og gate her.  

www.nobi.no
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/
https://www.nobi.no/hage-parkprodukter/
https://www.nobi.no/hage-parkprodukter/


 

  

NOBI Proff –  Støttemur 

 

NOBI Proff – Belegningsstein Kortreist og lokalprodusert:    
Solide støttemurer fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.   

 

 

 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI tilbyr belegningsstein til både proff og privat. Steinen er lokalprodusert  

fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen.  

 

 

Direkte med produsent:  

Våre kortreiste produkter har 

vært gjennom omfattende 

kvalitetskontroll, slik at du 

som kunde til enhver tid er 

garantert kvalitet.  

Spar både miljø og kostnader 

ved å kutte ut fordyrende 

mellomledd – hos oss 

handler du direkte med 

produsent. 

Større prosjekter:  

NOBI leverer primært til 

Vestland, men kan også 

levere til større prosjekter i 

hele Norge. Vi er 

konkurransedyktig på pris,  

så ta gjerne kontakt for et 

uforpliktende tilbud.  

Spørsmål kan rettes til en av 

våre dyktige kunde-

behandlere som gjerne 

hjelper deg med din 

henvendelse. 

 

 

Direkte med produsent:  

Våre kortreiste produkter har 

vært gjennom omfattende 

kvalitetskontroll, slik at du 

som kunde til enhver tid er 

garantert kvalitet.  

Spar både miljø og kostnader 

ved å kutte ut fordyrende 

mellomledd – hos oss 

handler du direkte med 

produsent. 

Større prosjekter:  

NOBI leverer primært til 

Vestland, men kan også 

levere til større prosjekter i 

hele Norge. Vi er 

konkurransedyktig på pris, så 

ta gjerne kontakt for et 

uforpliktende tilbud.  

Grønn konkurransekraft:    

NOBI ønsker ikke bare å 

overholde lover og regelverk  

- vi ønsker å strekke oss litt 

lenger.  

NOBI er miljøsertifisert og 

tilfredsstiller kravene i ISO-

14001. Vi jobber også aktivt 

mot FN Bærekraftsmål og 

realisering av egen miljø-

politikk. Du kan lese mer om 

vår miljøtilnærming her.  

Effektiviser byggeprosessen 

og reduser ditt prosjekts 

miljøavtrykk med kortreiste 

produkter fra NOBI.  

Uforpliktende tilbud:  

Ta direkte kontakt med en av 

våre dyktige kunde-

behandlere, eller benytt dette 

skjemaet for et uforpliktende 

pristilbud eller andre generelle 

forespørsler.  

 

 

KONTAKT - BYGGEVARER 

 

KONTAKT - BYGGEVARER 
PRISTILBUD FRA NOBI 

 

PRISTILBUD FRA NOBI 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

mathias@nobi.no / 928 41 777 

Alexander Grimstad (Bergen) 

ag@nobi.no / 459 74 060  

Martin Heimnes (Bergen) 

mkh@nobi.no / 457 29 542 

 

Odd Sivertsen (Voss) 

odd.sivertsen@nobi.no / 992 03 463 

 

E-post: post@nobi.no 

Nettsted: www.nobi.no 
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Liten støttemur 

Byggevarer til hage, park og gate 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

Tlf: 928 41 777 

E-post: mathias@nobi.no  

Alexander Grimstad (Bergen) 

Tlf: 459 74 060  

E-post: ag@nobi.no  

Martin Heimnes (Bergen) 

Tlf: 457 29 542 

E-post: mkh@nobi.no  

Odd Sivertsen (Voss) 

Tlf: 992 03 463 

E-post: odd.sivertsen@nobi.no  

Ta kontakt om du har noen spørsmål 

eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

www.nobi.no 

 

Liten støttemur: 

 

 

Liten støttemur stables tørt oppå hverandre 

uten bruk av mørtel/ sement.  

Låsingen i bakkant gjør det enkelt å få et 

profesjonelt og sikkert resultat. Kan leveres 

med sålebjelke, kurvestein, og ender. 

Med støttemur slipper du forskaling og 

tungt støpearbeid. Våre støttemurer er 

produsert for å helle innover i terrenget (15 

cm. pr. mtr.). Murer med høyde over 1,5 

meter bør sikres med jordarmeringsnett.   

Spesifikasjoner:  

Hver murblokk har målene 25x17x34 

(BxHxD). En pall er 1.57 m² (36 stk/900kg). 

Leveres i hele pall.  

Leggeanvisning for støttemur (PDF). 

FDV - Hageprodukter i betong (PDF).  

 

 

NOBI Proff –  Støttemur 

 

NOBI Proff – 

Belegningsstein 

mailto:mathias@nobi.no
mailto:ag@nobi.no
mailto:mkh@nobi.no
mailto:odd.sivertsen@nobi.no
www.nobi.no
https://www.nobi.no/wp/wp-content/uploads/2014/11/leggeanvisning_stottemur.pdf
https://www.nobi.no/om-nobi/fdv/


 

  

NOBI Proff –  Støttemur 

 

NOBI Proff – 

Belegningsstein 

Byggevarer til hage, park og gate 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

Tlf: 928 41 777 

E-post: mathias@nobi.no  

Alexander Grimstad (Bergen) 

Tlf: 459 74 060  

E-post: ag@nobi.no  

Martin Heimnes (Bergen) 

Tlf: 457 29 542 

E-post: mkh@nobi.no  

Odd Sivertsen (Voss) 

Tlf: 992 03 463 

E-post: odd.sivertsen@nobi.no  

Ta kontakt om du har noen spørsmål 

eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

www.nobi.no 

 

Forskalingsblokk 

Forskalingsblokk: 

 

 

Forskalingsblokk erstatter tradisjonell 

forskaling. Dette er blokken som du raskt 

bygger mur og vegg med.  

Forskalingsblokk er velegnet som vertikal 

støttemur, vegger, garasjer, fundamenter, 

ringmurer osv. 

Blokkene tørrstables, armeres og fylles 

deretter med betong. Systemet består av 

helblokk (40x20x20) og ende/hjørne 

(40x20x20). Man lager hjørner ved å sette 

helblokk og ende/hjørneblokk mot hverandre 

(se bilder). Det går ca. 100 liter betong pr m². 

Spesifikasjoner:  

Forskalingsblokk leveres i hele paller à 36 

stk/670 kg. Forbruk er 12,5 stk per m². 

 

mailto:mathias@nobi.no
mailto:ag@nobi.no
mailto:mkh@nobi.no
mailto:odd.sivertsen@nobi.no
www.nobi.no


 

  

NOBI Proff –  Støttemur 

 

NOBI Proff – 

Belegningsstein 
Rådhusmur: 

 

 

Rådhusmur er en svært fleksibel og dekorativ mur. 

Formatet er anvendelig og det rustikke uttrykket 

gjør den egnet til støttemur, søyler, trapp og 

kantstein. Er også ideell som tosidig mur.  

Anbefalt for murer opptil ca. 1 meter høyde.  

Spesifikasjoner:  

Rådhusmur har målene 29x20x14,5cm. Leveres i 

hele paller á 2.025 m²/ 48 stk. Vekt 1105 kg / 23kg 

pr stk. Forbruk er 23,7 stk/m².  

Produseres i std. farge «gråmix», men kan også 

leveres i fargene «brunmix» og «sand».  

Rådhusmur halv:  

Rådhusmur halvstein (halv lengde). Hver stein har 

målene 20x14.5x14.5cm (LxBxH).  

 

Rådhusmur 

Byggevarer til hage, park og gate 

Mathias Igelstrøm (Bergen) 

Tlf: 928 41 777 

E-post: mathias@nobi.no  

Alexander Grimstad (Bergen) 

Tlf: 459 74 060  

E-post: ag@nobi.no  

Martin Heimnes (Bergen) 

Tlf: 457 29 542 

E-post: mkh@nobi.no  

Odd Sivertsen (Voss) 

Tlf: 992 03 463 

E-post: odd.sivertsen@nobi.no  
www.nobi.no 

 

Ta kontakt om du har noen spørsmål 

eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

Mapei - Conbit steinlim:  

Conbit steinlim er en sement-

basert mørtel for liming av 

naturstein, skifer, betongheller, 

kantstein og lignende til betong 

og asfalt.  

Produktdatablad (PDF) 

mailto:mathias@nobi.no
mailto:ag@nobi.no
mailto:mkh@nobi.no
mailto:odd.sivertsen@nobi.no
www.nobi.no
https://cdnmedia.mapei.com/docs/librariesprovider60/products-documents/1_conbit-no_4a98fe7f4ff44a5f86a0750ae571b95e.pdf?sfvrsn=7d9cb61_0


 

  

Samferdsel 

Ta kontakt om du har noen spørsmål 

eller ønsker et uforpliktende tilbud. 

www.nobi.no 

 

Støttemur L-element 

Harald Lønning (Askøy) 

Prosjektleder element 

Tlf: 911 09 170 

E-post: harald.lonning@nobi.no  

 

Espen Mikalsen (Askøy) 

Daglig leder 

Tlf: 906 73 735 

E-post: espen.mikalsen@nobi.no  

 

Støttemur L-element: 

 

 

MERK: Støttemur L-element lages på bestilling 

etter ønsket mål. 

Vi kan bistå våre kunder med prosjektering og 

dimensjonering av elementer. Støttemur L-

element er kostnadseffektivt og enkel å 

montere. Konstruksjonen kan benyttes som 

støttemur, frittstående vegg eller fundament. 

Godt egnet for å utnytte tomtens areal. 

Vi er tilpasningsdyktige på dimensjonering og 

prosjektering, slik at du som kunde får 

produktet i ønsket størrelse. 

Levering:  

Levering etter avtale. Elementene kan monteres 

direkte fra våre biler dersom tilkomst er mulig. 

Større elementer kan monteres med mobilkran. 

Ta kontakt for mer informasjon.  

 

 

NOBI Samferdsel –  Støttemur 

 

NOBI Proff – Belegningsstein 

www.nobi.no
mailto:harald.lonning@nobi.no
mailto:espen.mikalsen@nobi.no


 

Kortreist og lokalprodusert:    
NOBI støttemur er kortreist fra vår fabrikk på Askøy, rett utenfor Bergen. Hos oss 

handler du som proff direkte med produsent og slipper fordyrende mellomledd og 

grossister.  

 

Vi hjelper deg med ditt prosjekt! 

 

Ta kontakt om du har noen spørsmål eller ønsker  

et uforpliktende tilbud.  

 

 

Våre lokalproduserte støttemurer er solid og kvalitetssikret.  

NOBI er sertifisert av tredjeparter når det kommer til miljø, produksjon og kvalitet. På den måten 

kan du stole på oss som en leveringsdyktig samarbeidspartner til ditt prosjekt. 

 

 

 

NOBI Proff –  Støttemur 

 

NOBI Proff – 

Belegningsstein 

https://www.nobi.no/pristilbud-fra-nobi/

