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Murerhjørnerne er
fremstillet i firkantprofil 
50 x 50 x 3 mm. 
Stål, galvaniseret, rustfrit 
og aluminium 4 mm.
Indstilles ved hjælp af 
teleskopstænger eller 
vægkonsoller, som 
sættes på bagmur.

Et produkt af meget høj
kvalitet, som tillige kan
anvendes ved opmuring
af gavlspidser, bagmur
samt 45° hjørner.

Fordele:
• Hjørnets højde er  
 standard 245 cm
 36 skift.

• Kan laves efter ønske  
 op til 450 cm i rustfri.  
 Der kan også laves  
 skift til Flensborg sten.

 
• Særdeles robust og
 holdbar, som holder
 i mange år.

En hustype, hvor Guldborg murerhjørner 

giver Dem en stor gevinst med hurtig 

opstilling af 4 indvendige hjørner, som kan 

opmures i en arbejdsgang, uden generende 

afstivninger. Udvendig kan der også mures 

i et stræk.

Aluminium murerhjørner sæt 2450 mm ...................Vare nr. 3010

Aluminium murerhjørne højre eller venstre med fod
og nitter, længde 2450 mm ................................................................ Vare nr. 3310

Aluminium murerhjørne højre eller venstre med fod
og uden nitter, længde 2450 mm ....................................................... Vare nr. 3410

Aluminium murerhjørne uden fod og gevindskruer, 2450 mm............. Vare nr. 3920

Aluminium murerhjørne uden spor, 2450 mm ..................................... Vare nr. 3921

Aluminium murerhjørner 3000 mm ..........................Vare nr. 3510

Aluminium murerhjørne højre eller venstre med fod 
og nitter, længde 3000 mm ................................................................ Vare nr. 3810

Aluminium murerhjørne, højre eller venstre med fod
og uden nitter, længde 3000 mm ....................................................... Vare nr. 3910

Aluminium murerhjørne uden fod og gevindskruer, 3000 mm............. Vare nr. 3922

Aluminium murerhjørne uden spor, 3000 mm ..................................... Vare nr. 3923 



Eksempel på
D Ø R E -   OG   V I N D U E S R A M M E R

Facade, hvor murerhjørner holdes fast med vægkonsol,
dørramme er monteret i døråbning og vindue

Nem indstilling af vinduesramme. 
Ved opmåling af bredde sættes tommestokken på indvendig side
og 4 cm trækkes fra Dør- og vinduesrammer færdigmonteret til opmuring

Her vises dørrammer, som er færdigmonteret
når første skifte skal sættes ud

Her opstilles dørrammerne så de passer med bagkant og vinduesfals.
Man måler fra udkant af sokkel til første fals, og derefter fra fals til fals

1 sæt galvaniseret dørstop, komplet. H: 2100 mm.
B. fra 570 til 1810 mm .........................................Vare nr. 5010

1 sæt galvaniseret vinduesstop, komplet. H: 1400 mm.
B: fra 570 til 1810 mm .........................................Vare nr. 5110



V Æ G K O N S O L

Vægkonsol, der er monteret med skruer,
på bagvæg

Indvendig hjørne med
vægkonsol

Her vises
monteret 
højdeholder 
på mur

Opstilling til tre korte
stræk i een arbejdsgang

Når benene er
afmonteret, er der
glatte flader
på alle 4 sider

- kan anvendes til opstilling af murerhjørner, opsnøring af gavlspidser
og gesimssnorholder

Vægkonsol til top af murerhjørner kan justeres i 2 retninger ......................... Vare nr. 5610

1 stk. højdeholder
for murerhjørner
5710



G E S I M S Opmuring af bokshoved
med brug af 
vægkonsol og
gesimsholder

Billedet i midten:
Snoren er rykket ud,

så første sten lægges efter snoren

Gesimsholder og vægkonsol
monteret

Rustfri snoreholder for gesims kan justeres og forskydes 
i 2 retninger ...........................................................................Vare nr. 5650



G A L G E S N O R H O L D E R
Galgesnorholderen er let at montere på galgen,
snoren kan sænkes 20 og 40 cm efter behov

Her er snoren sænket, man kan sætte første blok uden brug af lod- og 
tommestok, galgesnorholderen er nemt at montere

1 stk. rustfri galgesnorholder for 1’’ bræt, 2 skift ..................... Vare nr. 6910
1 stk. rustfri galgesnorholder, kort model for 1’’ bræt .............. Vare nr. 6911



B O R E S T A T I V

Borestativet er udført i rustfrit materialer, 
mindste højde 235 cm, kan forlænges op 
til 385 cm, interval i forlængelse er 50 mm, 
boredybde max 160 mm.

Den er særdeles velegnet til udvanding 
af støbte dæk og alle andre former for 
opboring i loft, hvor der monteres rør og 
lignende.

Man undgår at trykke boremaskinen opad, 
her trækker man nedad på håndtaget.

En spand kan anbringes på boremaski-
nen for at beskytte den mod evt. vand fra 
betondæk.
Der skal ikke bruges stige, boremaskinen 
kan styres fra gulvet.

Hurtig og nem måde at oprulle båndstrammere

1 stk. borestativ, rustfri og passer til flere boremaskiner. Højde fra 2300 mm til 3800 mm, boredybde 160 mm ................Vare nr. 8010
1 stk. hoved til borestander ............................................................................................................................................Vare nr. 8011
1 stk. 1 meter forlænger .................................................................................................................................................Vare nr. 8012



O V E R L I G G E R  I  T E G L M U R V Æ R K
Guldborg Stålprofil - med påmurede skifter

Stålprofilets funktion er at bidrage til bæreevnen og fungere som fugtspærre 

i kombination med det pålimede pap/murfolie. 

Stålprofilets bæreevne optræder dels i den hærdnede tilstand og dels under 

opmuring, hvor det udgør skabelon for de påmurede skifter.

Det bærende element i den hærdnede tilstand er således en kombination 

af stålprofilet og den etablerede teglbjælke, der er baseret på et excentrisk 

indlagt armeringssystem i fugen over nederste skifte. 

For yderligere oplysninger
og anvendelse

se www. murerhjorner.dk

1 stk. borestativ, rustfri og passer til flere boremaskiner. Højde fra 2300 mm til 3800 mm, boredybde 160 mm ................Vare nr. 8010
1 stk. hoved til borestander ............................................................................................................................................Vare nr. 8011
1 stk. 1 meter forlænger .................................................................................................................................................Vare nr. 8012

Rustfri overlægger, meterpris for 1,5 mm .............................. Vare nr. 8000
Rustfri overlægger, meterpris for 2,0 mm .............................. Vare nr. 8001
Rustfri overlægger, meterpris for 3,0 mm .............................. Vare nr. 8002



B Æ R E B J Æ L K E

Til illustration af funktionaliteten i bærebjælken er her valgt et hus opført 

i 1908 af ren kalkmørtel med kun 2 tilgængelige skifter mellem stik og 

tandsnitsfrise. Her ønskes et eksisterende vindue udskiftet med en havedør 

og bredden af åbningen forøget cirka 0,5 m. Det eksisterende stik skal 

således fjernes og erstattes af et nyt og undervejs bliver konstruktionen 

båret af det udviklede værktøj.

For yderligere oplysninger
og anvendelse

se www. murerhjorner.dk

Datablad for banerne
fra Jysk Teknologisk Institut

kan rekvireres.

Vare nr. 8005



R U N D E  M U R E

 

Værktøj til opmuring af 

runde mure 

ved byggeri i Århus Vest.

Boligkompleks med 5 runde buer 

alle med en radius på 5500 mm. 

Længste bue 8480 mm og korteste 

bue 5450 mm.

Murens højde 93 skift, 6200 mm. 

Den længste bue køres op på 5 stk. 

Guldborg Murerhjørner i rustfri 

udførelse og holdes på plads af 

10 stk. vægkonsoller.

For yderligere oplysninger
og anvendelse

se www. murerhjorner.dk

F I K S E R I N G   AF  M U R E R B A L J E

Vare nr. ..................  9020



V I N D U E S R A M M E R

Ny type vindues-rammer som står alene, kun fastspændt i neder-
ste mursten i vinduesåbning, hurtig opstilling der sparer tid.

Kan stå i 600 mm smalt vinduesåbning og op til det uendelige. 
Højde 1400 mm, fremstillet i rustfri og aluminiumsprofiler.

Laves også i ren rustfri materialer. Vægt i ren rustfri, 8,5 kg. Med 
aluminiums-profil, vægt 5,5 kg.

For yderligere oplysninger
og anvendelse

se www. murerhjorner.dk

S Æ K K E O P S P R Æ T T E R  -  FRA GULDBORG MURERHJØRNER
1 stk sækkeopsprætter...............................Vare nr. 9010

Sækkeopsprætter udført i 6 mm rustfri materiale.
Passer til  mørtelblandersilo med ø 520 mm indløb.
Sækken går ned og lukker tæt på silo top, så støv undgåes
Tømmetid ca. 5 min.

TILBEHØR

1 stk. udvendig teleskopben 25 x 25 x 1,5 x 1500 mm ......................................................................Vare nr. 6110
1 stk. indvendig teleskopben 20 x 20 x 1,5 x 1500 mm .....................................................................Vare nr. 6210
1 stk. stjernegreb M10 x 55 mm, rustfri ............................................................................................Vare nr. 6310
1 stk. stjernegreb M10 x 55 mm, rustfri med befæstningsbeslag .......................................................Vare nr. 6311
1 stk. stjernegreb M8 x 20 mm, rustfri ..............................................................................................Vare nr. 6410

1 stk. snoreholder, rustfri udførelse ...................................................................................................Vare nr. 6510
1 stk. snoreholder, 40 mm rustfri udførelse .......................................................................................Vare nr. 6511

1 stk. forlængelse af vinduesstop og dørstop ....................................................................................Vare nr. 6610
1 stk. rustfri vinkel 300 x 700 mm for vægkonsol ..............................................................................Vare nr. 6710
1 stk. rustfri firkantprofil for vægkonsol med stjernegreb ..................................................................Vare nr. 6810

Aluminium ........................................................... Vare nr. 5511
Rustfri .................................................................. Vare nr. 5512



L A N D  T I L  T Ø R S K Æ R I N G

af sten til 45º hjørnesten

1. mærke for
deling af sten

2. mærke for
skæring af sten til ½ sten

10,8 cm - 4,8 cm

3. mærke for
skæring af sten til ¾ sten

16,8 cm - 4,8 cm

Rustfri land til afkorter, stilbar i stenlængden og grader.

Makitta, Duwall og Hitachi og Ibenstock ................... Vare nr. 5910



Evt. specialmål kan leveres efter ønske

Her vises, hvor let man kan lægge en sten på en udvendig hjørne,
uden brug af lodstok.

Vindues- og dørrammer er opstillet, så man er fri for at slaglodde.
Ved slaglodning kan murværket nemt blive utæt.

Ifølge normen for murværks-
konstruktioner, DS 414, S 31, 
6.2.2., punkt 4, skal der monteres 
bindere ved hver 4. skifte. Ved at 
montere flere strækninger i een 
arbejdsgang, undgåes bindere for 
hver 4. punkt.
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