
HLEÐSLUSTEINAR



Efnisyfirlit

MEGALOC   bls. 5

MEGASMART   bls. 7

TRAIN    bls. 9

BOSTON ANTIK    bls. 11 

MEGAWALL   bls. 13

SKRAUTMÖL   bls. 15



Steypustöðin hefur hafið sölu á glæsilegum 

hleðslusteinum frá Benders í Svíþjóð. 

Nýjar og glæsilegar lausnir í kringum heimilið, 

sumarbústaðinn, vinnustaðinn og fleira. 





MEGALOC
MEGALOC er frístandandi veggur sem er 
fallegur á að líta úr öllum áttum og gleður 
jafnt auga þitt sem augu nágranna þinna og 
þeirra sem leið eiga hjá. Fallegur og auðveldur 
í uppsetningu. 

Vegna hugvitsamlegrar hönnunar sem læsir 
saman einingunum er auðvelt að hlaða 
traustan og stöðugan vegg, oftast án þess að 
þurfa að nota steypu. 

MEGALOC er frístandandi veggur með hrjúfri 
granítlíkri áferð á báðum hliðum. 

Verkið er svo klárað með Bender Megatäck 
hatti og Bender stólpaeiningum og veggurinn 
er fullkominn.

Lengd Breidd Hæð

40 cm 20 cm 15 cm
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MEGASMART tilheyrir nýrri kynslóð léttra 
hleðslusteina frá Benders. Þeir eru léttir í 
meðhöndlun en eru samt traustir og stöðugir og 
læstir saman með hleðslulás.

Steinarnir eru tibúnir til hleðslu og þá þarf ekki að 
brjóta.

MEGASMART

Lengd Breidd Hæð

40 cm 20 cm 15 cm
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TRAIN er spennandi hleðslusteinn sem gerir 
þér kleift að byggja bæði beinan og mjúklega 
boginn vegg sem fylgir landslaginu, eða búið til 
þitt frjálsa form. 

Hann passar frábærlega sem stuðnings veggur 
fyrir rúnaða verönd eða sem frístandandi 
veggur.

TRAIN

Lengd Breidd Hæð

30 cm 20 cm 15 cm
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Ný gerð af hleðslusteini sem kemur bæði brotinn 
og tromlaður. Steinninn er hugvitsamlega hannaður 
með plastlás til að tryggja stöðuga og sterka hleðslu 
sem gerir það mögulegt að hlaða lóðréttan eða 
innhallandi stoðvegg.

Steininn má einnig nota í frístandandi veggi.  
Í hleðslukerfinu er grunnsteinn, toppsteinn, horn
steinn og endasteinn. 

Hornsteinn og endasteinn eru jafnframt nýttir í 
endastólpa til að hlaða stóra og smáa stólpa með 
lóðréttu holrúmi fyrir t.d raflögn vegna lýsingar eða 
fyrir styrktarjárn.

BOSTON ANTIK

Lengd Breidd Hæð

35 cm 20 cm 15 cm
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MEGAWALL er fullkomið stoðveggjakerfi 
með jarðvegsfestingum. Fjölbreytileikinn gerir 
þér auðvelt að forma vegginn í samræmi við 
aðstæður eða skapa þín eigin form. 

Steinarnir eru með fallegu náttúrulegu yfirborði. 
MEGAWALL er til í tveimur útfærslum, Garden 
fyrir lóðrétta veggi og Project með 4° halla. 

Project byggir á traustum styrkingum með 
jarðvegsneti og tengistykkjum og hægt er að 
hlaða hann í 12 m hæð. Þitt er valið.

SÉRPÖNTUN

MEGAWALL

Lengd Breidd Hæð

40 cm 20 cm 15 cm

13





SKRAUTMÖL

Skrautmöl  slétt  svört

Skrautmöl  svart/hvítt

Skrautmöl  slétt  hvít

Skrautmöl  flögur  svartar

Skrautmöl  granít  grátt

Skrautmöl  granít  hvít 

Falleg skrautmöl sem gleður augað. Hjá Steypustöðinni færðu fjölbreytt úrval af 
skrautmöl í blómapottinn, beðið eða til dæmis meðfram gangstígum.
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