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Met het Stackton-muursysteem kunnen grond-
keermuren worden opgebouwd die bestaan uit 
een blok, een verankeringsblok en een coun-
terblok. Eveneens kunnen vrijstaande muren 
worden gebouwd met alleen een blok en een 
verankeringsblok. Het systeem werkt als volgt: 
de blokken worden droog gestapeld zonder 
mortel, lijm, siliconen of andere verbindings-
middelen. Daardoor is de muur snel opge-
bouwd. De Stackton-producten zijn aan het 
einde van hun levenscyclus volledig recycle-
baar, maar een Stackton-muur kan ook zonder 
problemen afgebroken en op een andere plaats 
weer opgebouwd worden. 

Gravity wall
Met Stackton kunnen grondkeermuren snel 
en gemakkelijk worden gebouwd. Zowel 
voor lage als voor hoge grondkeringen biedt 
Stackton een oplossing. De #Lgravity wall$L 
is zo’n grondkerend muursysteem, waarbij de 
achterliggende grond wordt opgevangen door 
het gewicht van de Stackton-muur. Stackton 
biedt een oplossing voor lage en hoge muren. 
De gekloven afwerking langs de voorzijde van 
het blok zorgt voor een natuurlijk uitzicht dat 
integreert in een groene omgeving.

Vrijstaande muren 
Met het Stackton-systeem kunt u op een een-

voudige manier vrijstaande muren bouwen. 
Deze kunnen verder gebouwd worden op een 
keermuur of kunnen volledig vrijstaand zijn. 
Zonder hulpmiddelen kan de muur maximaal 
1,40 meter hoog worden. Hogere muren wor-
den gebouwd door gewapend beton aan te 
brengen op bepaalde afstanden in de uitspa-
ringen voor de verankeringsblokken. Pilasters 
die geïntegreerd zijn in een vrijstaande muur 
creëren mooie omheiningen. De pilasters zijn 
beschikbaar in twee formaten en kunnen ook 
weer heel eenvoudig droog gestapeld worden; 
er komt geen metselwerk aan te pas. Poorten 
en hekken kunnen aan de pilasters worden 
bevestigd.

Stackton-muur:  
net zo eenvoudig af 
te breken als op te 
bouwen
Makkelijk en eenvoudig een grondkering optrekken

Dat beton niet alleen als tegel van pas komt, bewijst het gepatenteerde Stackton-muursysteem van 

Buiter Beton. Stackton is ontwikkeld om op een eenvoudige manier duurzame muren en  

grondkeringen te realiseren. 

Auteur: Linde Kruese 

BETON IN DE TUIN

Be social 
Scan of ga naar:  

www.vakbladdehovenier.nl/article/29704/
stackton-muur-net-zo-eenvoudig-af-te-breken-
als-op-te-bouwen


