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Fortiden oG Fremtiden i en enkelt mursten
De gamle mursten har patina og skaber rustikke facader, gulve 
og vægge. Historien og sjælen bevares - og miljøgevinsten er 
markant: 2000 gamle mursten sparer miljøet for 1 ton CO2.

Gamle Mursten renser stenene effektivt og miljøvenligt med 
patenteret teknologi. Afdelingen i Brønderslev modtager sten 
fra hele Jylland, så de kan kanaliseres ud i regionale projekter.    
   



mursten skåret som skaller
Levi’s Strauss efterspurgte gamle mursten som skaller. De ville gerne have det særlige 
udtryk, som de gamle sten giver i indretningen, men ønskede ikke at afgive for mange 
m2 af butikkernes areal. Mursten skåret som skaller findes nu i en række af Levi’s 
Strauss’ butikker i Norden, bl.a. på Amagertorv i København. Til gavn for både indret-
ningsmiljøet i butikkerne og miljøet uden for dem. 

oranGeri med 
sjæl oG charme  
Murværket i det tilbyggede orangeri i Vodskov er 
opført med gamle mursten. Murstenene matcher i 
stil og farvetone den oprindelige mursten i villaen 
fra 1947 og giver mere liv og sjæl til byggeriet. 

Dertil er det godt for klimaet at genbruge mursten 
frem for at bruge ressourcer og energi på at frem-
stille nye. 
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Fra industri til 
livsrum i aalborG
Kræftens Bekæmpelse valgte gamle mursten til deres
nye rådgivningscenter Livsrum i Aalborg. Ambitionen 
var at skabe et hus, der inviterer indenfor og giver plads 
til livet. Nøgleordene for byggeriet har været: tryghed, 
hjemlighed, åbenhed og nærvær. Derfor var det en 
naturlig løsning at give nyt liv til de gamle mursten 
fra en tidligere industribygning. Genanvendelsen har 
tilmed sparet miljøet for en unødig CO2-udledning.  

nyt sundhedshus 
til sæby
Sundhedshuset i Sæby fra 2014 er opført med 130.000 
gule genbrugsmursten. Det giver en samlet miljøgevinst   
på 65 ton sparet CO2. Sammensætningen af gamle 
mursten og aluminiumplader skaber lethed og balancerer 
bygningen. Niels Christian Sloth, kontorchef hos Region 
Nordjylland, udtaler om byggeriet:

”Genbrugsstenene gav under projekteringen og opførelsen 
debat om blandt andet holdbarhed og udseende. Nu har 
byggeriet stået færdigt i tre år, og ingen taler længere om 
husets facader – for huset viser, at genbrug af mursten 
udgør en langtidsholdbar teglfacade, der med sin bløde 
teglgule facade er imødekommende for brugerne.”

Foto: Gamle Mursten
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ny skole aF
Gamle mursten 
Tilblivelsen af den nye Frederiksbjerg Skole er et 
smukt eksempel på, hvordan fortid og fremtid 
samles i mursten. Teglfacaden fra den nedrevne 
Sct. Annagades Skole blev genbrugt i genopførelsen 
af de nye skolebygninger og tilfører et spændende 
og anderledes farvespil til arkitekturen. Genanven-
delsen har også en tydelig, pædagogisk pointe: 
Det er sten med fundament i skolens historie, der 
bidrager meningsfuldt til miljøet for kommende 
generationer. 
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Gamle mursten 
nord
Gamle Mursten er en grøn virksomhed, der gør en 
forskel for både miljø og mennesker. Rensningen 
af gamle mursten øger genanvendelsen af bygge-
affald – et vigtigt bidrag til den danske miljøindsats. 
De gamle mursten renses via en unik, patenteret 
metode, der kan klare op til 6.000 sten i timen. 
Murstenene kan CE-mærkes – en vigtig garanti for 
deres styrke og bæreevne.    

Gamle Mursten har udspring og hovedsæde i Svend-
borg og en afdeling i Brønderslev, hvor mennesker 
på kanten af arbejdsmarkedet finder meningsfuld 
beskæftigelse.

Gamle mursten svendborG
Skotlandsvej 16
5700 Svendborg
Tlf. 6221 6716
www.gamlemursten.dk

Gamle mursten nord
Agdrupvej 3
9700 Brønderslev
Tlf. 5122 1993
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