
Smartere 

 

Rimeligere 

 

Raskere 



Like enkelt som 

Lego? 

 

Nesten, det benyttes 

ikke lim eller mørtel 

mellom blokkene og 

dersom du er nøye 

med fundament / såle 

kan du raskt og enkelt 

blokke i både sol, regn 

og kulde 

 

 
  



 

Smartbloc 

byggsystem er basert 

på få komponenter. 

Standardblokk, 

hjørneblokk, 

kryssblokk, U-blokk og   

låseplugger. 

 
  



Blokkene består 

av et hardt og 

kompakt 

yttersjikt begge 

sider, med et 

isolerende sjikt i 

midten. 



U-blokken danner toppen av 

muren. Betong og armering 

fylles i U-blokk og annenhver 

søyle CC / 600.  



 

Hjørneblokker er L 

formet og mures 

med forband uten 

kuldebro. Leveres 

også som U blokk 



 

X blokker er 

designet for å mures 

med forband uten 

kuldebro. 

Leveres også som U 

blokk 



Isolert U blokk 

for inntil 1800 

mm lysåpning. 

leveres i 2400 

mm lengde. 

Dimensjonering 

og armering  

beregnes i 

henhold til 

belastning 



Fundament 

blokk  leveres i 

2400 mm 

lengde. 

Dimensjonering 

og armering  

beregnes i 

henhold til 

belastning 



Når første skift er 

montert og justert, 

bores det for 

armeringsjern og 

låseplugger og 

armering plasseres 

i annethvert hull. 

Deretter stabler vi 

hvert hjørne til full 

høyde før hjørner 

avrettes. 

Resterende 

blokker stables og 

låseplugger 

monteres. Se 

bilder fra 

byggeplass. 



12 mm 

armeringsjern 

monteres i åpne 

søyler CC 600 mm 

og bindes sammen 

med 3 stk 12 mm 

armeringsjern i U 

blokk. Betong fylles i 

søyler og U blokk. 

(gule søyler) 

 

Grønne søyler er 

låseplugger CC60. 

 



SINTEF – Fra testing på laboratoriet i Trondheim. Testet for 

brann, styrke og isolasjonsevne 

Brann: Testet direkte eksponert uten fiberpuss 

Styrke: 3 etasjer 

U-verdi: 0.18  



Materialer 

Teknologi 

Byggesystem 

Produktet 

Velkjent, men i nye kombinasjoner 

Tradisjonelt bjelke og søyler 

Unikt! Meget enkelt og med høy 

kvalitet. 

Setter en ny standard for fremtiden 

Hva er Smartbloc Byggsystem? 



Arkitektur 

Enkelt 

Styrke 

Varighet 

Testet 

Værbestandig 

Passer for ulike typer hus. Privat og næringsbygg. 

Lettere å gjøre riktig en feil. 

Testet og godkjent for bygg i 3 etasjer. 

Lang levetid og enkelt vedlikehold. 

Testet for brann, styrke og isolasjon.  

Væruavhengig. Kan bygges i regn og kulde. 



AVRETTING AV HJØRNE 



FØRSTE SKIFT LAGT UT OG AVRETTET, ARMERING OG 

LÅSEPLUGGER MONTERES 



Stables uten lim eller mørtel hverken vertikalt eller horisontalt. 

Låseplugger og armert betongsøyle i annethvert hull CC / 600 mm fra 

såle / ringmur til Ublokk. 



Pilotprosjekt Lista 



Pilotprosjekt Lista 



Vårt pilotprosjekt på Lista. Totalt 11 boliger beliggende ytterst på værharde Lista 



Garasje i Smartbloc 



Restaurant i Røyrvik 



Første etasje ferdig blokket. 



Førte etasje ferdig blokket, søyler CC 600 og U blokk fylt med B 30 mørtel 

Andre etasje blokket, klart for fylling av B 30 mørtel. 



SMARTBLOC SYSTEM II 
Lettisolert rimeligere alternativ 

Smartbloc system II er utviklet for garasjer og bygg med lavere krav til 

isolasjon. Fullverdig  isolasjon kan oppnås med utlekting og ekstra 

isolasjon. Like enkel og rask å bygge som System I 



Veggen pusses md 

Smartbloc 

fiberpuss for en 

værbestandig og 

pustende yttervegg. 

SMARTBLOC FIBERPUSS 





KONKLUSJON 

• Enkelt 

• Trygt 

• Økonomisk 

• Fleksibelt 


