GAMLE
MURSTEN
MED SJÆL,
HISTORIE
OG OMTANKE

FORTIDEN OG FREMTIDEN
I EN ENKELT MURSTEN.
Mursten der har været brugt til opmuring, har patina,
der skaber rå, rustikke vægge til facader, gulve og vægge.
Historien og sjælen bevares – og miljøgevinsten er markant:
2000 gamle mursten sparer miljøet for 1 ton C02.
Gamle Mursten har som de eneste løst udfordringen med
rensning af gamle mursten på forsvarlig vis. Med en patenteret
teknologi kan Gamle Mursten rense 5 - 6.000 sten i timen
– og være med til at sikre vores miljø i fremtiden.

FRA KOSTALD
TIL SLOTSSTEMNING
Hindsgavl Slot valgte gamle mursten til ombygningen
af slottets gamle kostald. 23 nye værelser har fået et
særligt udtryk med patina, der leder tankerne mod
slotsstemning og enkelthed.
” Vi havde ikke arbejdet med gamle mursten før. Svendene var en
smule skeptiske i begyndelsen, fordi der er lidt mere sorteringsarbejde end med nye sten. Men vi kunne hurtigt se, at byggeriet får
sjæl, du ikke kan skabe med nye mursten, og det har overbevist alle
om det smukke ved disse mursten. Dertil kommer selvfølgelig, at
det er bedre for miljøet”
Byggeleder Frank Christensen, Hansson & Knudsen

VORES ØL, VORES BY,
VORES MURSTEN
- VORES FREMTID
En helt ny bydel vokser i nær fremtid op på Carlsbergområdet i København. Bygninger skal sættes i stand,
rives ned og nyt skal bygges. Historien skal bevares,
og byggeriet skal være miljørigtigt.
Derfor er det naturligt at genanvende mursten, skabe
smukke bygninger og spare C02 på en gang. Gamle
Mursten sørger for, at murstenene er renset, historien
bevaret og miljøet sikret.

NY AMBASSADE I
KØBENHAVN.
Der er ved at blive lagt sidste hånd på renoveringen
af et meget specielt hus i Hellerup lidt nord for København. Det blev oprindeligt opført i gamle mursten fra
SønderJylland i et specielt format. Da bygningen nu
skulle renoveres og tilbygges valgte bygherre og ejer
at fortsætte med at anvende gamle mursten kaldet
Flensborgsten. Der er anvendt ca. 60.000 sten til
opgaven. Den Australske Ambassade lejer sig ind i
ejendommen fra 2010.
Der er tilsammen sparet 30 ton CO2 ved
anvendelse af gamle mursten i stedet for nye.

GRØNT BYGGERI MED SJÆL
Byggeriet skal være ”grønt” i Odense Kommune. Derfor er Gamle Mursten
valgt som leverandør til Bjerregårdshaven i Odense. 74.000 facadesten
giver et helt særligt udtryk til bostedet for unge.
ET UNIKT BYGGERI MED GRØNNE LØSNINGER.

MURSTEN SKÅRET SOM SKALLER
Levi’s Strauss spurgte, om vi kunne levere de gamle mursten som skaller? De ville gerne have
det specielle udtryk, som de gamle sten giver til deres butikker, men ønskede ikke at afgive for
mange m2 af butikkernes areal. Vi har nu leveret til de første 4 butikker i Norden, hvoraf den
sidste butik er på Amagertorv i København. Vi kan på baggrund af denne erfaring hos
Levi’s Strauss levere alle vores mursten skåret som skaller.

Gamle Mursten er en grøn virksomhed, der gør
en forskel for miljøet. Via en unik patenteret
rensemetode sørger Gamle Mursten for, at
byggeaffald genanvendes. De gamle mursten
renses, stables og bruges i nye byggerier og
renoveringer, hvor bygherren ønsker at spare
miljøet for unødig CO2-belastning, eller hvor
der er et ønske om et særligt udtryk med
patina og sjæl.
2000 rensede mursten sparer miljøet for 1 ton CO2.
Gamle Mursten kan levere alle typer mursten
– afhængigt af hvilket udtryk byggeriet skal have.
Gamle Mursten holder til i Svendborg, men
leverer sten til hele verden.
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