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Murma Byggmaterial har under 
den senaste tiden arbetat med att 
utveckla sortimentet. Vi är idag en 
komplett leverantör för murade och 
putsade byggnader. För att göra 
detta tydligare för våra kunder har 
vi delat in verksamheten i tre om-
råden – murverksprodukter, puts-
produkter och tegelprodukter.  

Murverksprodukter
Armering, balkar till skalmurar, 
fästdon, grundplåt, murkramlor och 
murningsredskap. Ett mycket brett 
sortiment som förebygger murverks-
skador, förenklar arbetet och sänker 
kostnaderna. 

Putsprodukter
Putssystem, färger, strukturfärger, 
spackel, verktyg och tillbehör. Med 
naturliga råvaror erbjuder vi bestän-
diga och miljövänliga produkter som 
är säkra att arbeta med och ger ett 
optimalt resultat. I sortimentet ingår 
ett flertal oorganiska tunnputser och 
lagningsbruk både för nybyggnad 
och renovering. 

Tegelprodukter
Handslaget fasadtegel, 
golvtegel, kalkbruk, 
marktegel och taktegel. 
Ett unikt sortiment 
extra väl anpassat för 
renovering av bygg-
nader med kultur-
historiskt värde. 

Nyutvecklad och 
uppdaterad hemsida 
Vi har också uppdaterat vår hemsida. 
Gå gärna in på  www.murma.se 
och titta så kommer ni utöver de 
nya produkterna att finna följande 
nyheter:
 Ny uppdelning av våra produkt-

grupper.
 Uppdaterad produktinformation för 

tegelprodukterna från vår danska 
tillverkare Falkenløwe.

 Dokument, är en ny sida där vi 
samlat de flesta av våra broschyrer

 Prislistor, här finner ni alltid våra 
aktuella prislistor för produkterna. 

Saknar ni inloggningsuppgifter till 
prislistorna, ber vi er kontakta oss.

Ny broschyr 
Skaltherm Murstensmönster

I vårt produktområde –Putsprodukter, 
har vi tagit fram en broschyr för en 
intressant nyhet på den svenska 
marknaden. Skaltherm Murstens-
mönster är ett mycket smidigt sätt att 
få en naturtrogen säckskurad mur-
stensyta. Metoden fungerar på de 
flesta underlag. Läs gärna mer i den 
bifogade broschyren.

Med vänlig hälsning

Ulf Svensson
VD, Murma Byggmaterial AB

Nu är vi en komplett leverantör 
för murade och putsade byggnader
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