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Właściwości produktów Allan Block sprawiają, że budowanie murów oporowych jest
niezwykle proste. Cechy te czynią system Allan Block najefektywniejszym i najekonomi-
czniejszym na rynku.

System Allan Block - Szybkość i łatwość wykonania

Zintegrowany kąt nachylenia

Zintegrowany system łączenia

6°�          3°�
Kąt nachylenia

Posiadane właściwości inżynierskie
Zintegrowany system łączenia
Każdy element jest solidnie osadzony na swoim miejscu
dzięki opatentowanej przedniej wypustce. Nie musimy
korzystać z żadnych dodatkowych kołków, zapraw czy
łączników.

Zintegrowany kąt nachylenia
Górna przednia wypustka automatycznie kształtuje odpowiedni
kąt nachylenia muru. Do wyboru są następujące kąty nachylenia:
6° lub 3°. 

Zintegrowany drenaż
Bezzaprawowa konstrukcja w połączeniu z otworami w 
pustakach pozwalają wodzie na swobodny przepływ przez mur. 

System pustego rdzenia
Zastrzeżony system pustego rdzenia firmy Allan Block, w
porównaniu z systemami pełnymi przynosi wiele korzyści.

Porównanie kosztów

Allan Block®

490 PLN/m2*

Gabion 

700 PLN/m2*

Prefabrykaty L-Wall 

750 PLN/m2*

allanblock.com

Wzór AB Ashlar z kolekcji ABMury z wzorami 
Pustaki zachodzą na siebie i dopasowują się do
siebie bez jakichkolwiek dodatkowych
materiałów czy narzędzi.

Zbrojone mury oporowe
Do zbrojenia murów należy zastosować
odpowiednią geosiatkę Fortrac, aby połączyć ze
sobą grunt i pustaki oraz uzyskać w ten sposób
blok z gruntu zbrojonego. Tak stworzymy
budowlę, która będzie przeciwdziałać siłą parcia
pochodzącym od gruntu znajdującego się za
murem.
Więcej informacji dotyczących zbrojenia grun-
tów geosiatką znajdziesz na www.inora.pl. 

*Orientacyjne ceny netto wykonania 1 m2 muru o wysokości 3 m wg cen z I kwartału 2013 r.

allanblock.com
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