UNIKT FASADTEGEL
I KLINKERKVALITÉ
PRODUKTKATALOG
SLAGET STRÄNGPRESSAT KOLPÅBRÄNT

Fasadtegel i äkta klinkerkvalité är
som inget annat byggnadsmaterial.

OM JANINHOFF
4.

En högkvalitativ produkt som härstammar från generationer av
förädlat hantverk och kunnande.
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Med åren har man lyckats kombinera den långa traditionen med ett
modernt uttryck men med samma

STRÄNGPRESSAT TEGEL
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unika beständighet, som gör att
byggnaderna lever över kommande

KOLPÅBRÄNT I RINGUNG
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århundraden.
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OM JANINHOFF

OM JANINHOFF

ALLA PRODUKTER FINNS I FLERATALET OLIKA FORMAT:

TYSK KLINKERKVALITÉ
Janinhoff Klinkermanufaktur är ett familjeägt tegelbruk som funnits

Dünnformat DF 240 x 115 x 52mm
Danskt format DNF 228x108x54 mm
Tyskt Normalformat NF 240 x 115 x 71mm
Waalformat WF 210 x 100 x 50mm
Engelskt Format 215 x 102 x 65mm
Altes Reichsformat RF 250 x 120 x 65mm
Sonderformat SF 290 x 115 x 52mm
Sonderformat SF 290 x 115 x 40mm
Langformat LF 490 x 115 x 52mm

Alla format finns med 90mm djup samt möjligheten att kapas till ingjutning.

i flera generationer. Med närheten till den unika tyska finkorniga lera
som finns naturligt i området kring tegelbruket, kan man tillverka en
högre kvalité av tegel än vad man är van vid på den svenska marknaden. Detta benämns i Tyskland som klinkerkvalité. Det betyder att
den brända stenen har en vattenabsorption under 2% vilket ger en
stark och tålig sten som inte suger lika mycket vatten. Stenen klarar

PROJEKTANPASSADE PRODUKTER
Vi utför projektanpassade storlekar och kulörer vid större beställningar.
Janinhoff är vana vid att arbeta med unika sorteringar och blandningar, ändrade engoberingar samt anpassade kolpåbränningar vid större exklusiva projekt.
Vi åker tillsammans ner till tillverkningen och arbetar fram just er fasadsten vid
behov.

även hårdare bränningar och högre laster.

VACKER KOLPÅBRÄNNING
I och med detta klarar även Janinhoffs fasadtegel den unika kolpåbränningen som sker i traditionella ringugnar. Så som tegel tillverka-

ANPASSAT FÖR SVENSKA MARKNADEN
Produkterna är godkända i Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Svanen.
Vi specialtillverkar balkar efter våra svenska krav och teglet kan packas på både
EUR-pall med svensk småpall eller på traditionell storpall.

des historiskt. Både det slagna och det strängpressade sortimentet
går därför att få med det vackra kolpåbrända utseendet som ger
stenen dess unika uttryck. Naturliga sintringar framträder ju hårdare
man bränner stenen i ringugnen.

UNIKA LÅNGA FORMAT
Janinhoff har en mycket flexibel tillverkning både av slagna och strängpressade
produkter. Man arbetar med långformat i båda serierna som även kan engoberas och kolpåbrännas.

VALFRIHET ATT SKAPA
Janinhoffs andra stora fördel är den unika flexibiliteten. Man fokuserar på exklusiva och unika byggnader och lägger stor vikt på att
kunna styra sin produktion efter arkitektens visioner. Med ett bassortiment kan man arbeta sig vidare med både engoberingar, kolpåbränning och sortering för att klara av projektspecifika produkter.
Upplev ett exklusivt tegelsortiment när det är som bäst.
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SLAGET
1. MSZ-6/WA
2. MSZ-14/2
3. MSZ-14/6
4. MSZ-12D

1.

2.

3.

4.

Med toppmodern slagsutrustning klarar
man av att ta fram flertalet olika format,
strukturer och engoberingar samt kolpåbränningar. Inför slagningen av teglet finns
flertalet olika flexibla lerblandningskärl
som gör att man snabbt kan byta lertyp
som ger dess kulör.
Slagningen sker sedan vid ett s.k. revolverbord som är en stor rund skiva med
förstansade hål i det format man vill slå ut.
Även här har Janinhoff ett snabbt sätt att
byta revolverbordet så att man kan köra
flera olika mindre serier i olika format till
skillnad från de tegeltillverkare vi är vana
vid på den svenska marknaden.
Strukturen på den slagna stenen sätts
både i hastigheten som stenen slås igenom revolverbordet, men man kan även
modifiera stansningshålet för att ge mer
karaktär åt den färdiga stenen.
Teglet bränns sedan i en modern tegelugn.
Vill man ge stenen ett ytterligare uttryck
kan man ta den till en traditionell ringugn
som kolpåbränner stenen en andra gång
och ger en livfull vacker yta.
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SLAGET
MSZ-14/7

SLAGET
MSZ-14/2B
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99

SLAGET
MSZ-12C

SLAGET
MSZ-7B/D
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SLAGET
MSZ-2B

SLAGET
1. MSZ-8C
2. MSZ-15
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STRÄNGPRESSAT
1. Specialblanding inkl. STP-14/1B
2. STP-14/1B

1.

STRÄNGPRESSAT

Med toppmodern strängpressningsutrusning klara man av att ta fram flertalet olika
format, strukturer och engoberingar samt
kolpåbränningar.
Strängpressningen innebär att man trycker leran genom ett anpassat munstycke
som sedan kommer ut som en lång formatskuren lersträng. Denna ges sin
struktur med valsar, engoberas med
naturliga färger för att sedan kapas upp
i sitt format.
Teglet bränns sedan i en modern tegelugn.
Vill man ge stenen ett ytterligare uttryck
kan man ta den till en traditionell ringugn
som kolpåbränner stenen en andra gång
och ger en livfull vacker yta.
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STRÄNGPRESSAT
STP-14/7

STRÄNGPRESSAT
1. STP-14/8B-FS
2. STP-14/7

1.

2.
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STRÄNGPRESSAT
STP-8C/K

STRÄNGPRESSAT
STP-8C/K
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STRÄNGPRESSAT
STP-7

STRÄNGPRESSAT
STP-7
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STRÄNGPRESSAT: BLOCKS
STP-M200-10C/OXFORD

Hela Janinhoffs sortiment av färger, engoberingar och ytor går även att få som
block upp till 490 mm långa.
Block är ett annorlunda tegelformat att
arbeta med men traditionen finns i Tyskland som tidigare använt tegelblock för
dess tidsvinster vid murningen. Men med
moderna ytor och färgval kan man på ett
lekfullt sätt ändra karaktären på fasaden
både i kombination med traditionellt
fasadtegel samt i hela enskilda
fasadavsnitt.
Metoden bakom blocktillverkningen är den
vanliga strängpressningen fast här med ett
anpassat munstycke.
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KOLPÅBRÄNT
Specialsortering från ringugnen

KOLPÅBRÄNT I
RINGUGN

Kolpåbränning i traditionell ringugn görs i
både slaget och strängpressat sortiment.
Detta moment tillförs efter den vanliga
moderna tegelugnen där stenen får sin
kulör.
Kolpåbränning i ringugn är det traditionella sättet att bränna tegelsten ända sen
1800-talet. Här får stenen ett kraftfullt
uttryck både i form av sintringar och
glaseringar som sker av värmen av kolpåbränningen och syrereduktionen av salter.
Vill man skapa unika exklusiva fasader
rekommenderar vi starkt att arbeta med
denna teknik.
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KOLPÅBRÄNT
STP-GR-11H strängpressat

KOLPÅBRÄNT
STP-GR-11B strängpressat
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KOLPÅBRÄNT
STP-GR-301D strängpressat

KOLPÅBRÄNT
MSZ-GR-301D slaget

MSZ-GR-601
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KOLPÅBRÄNT
MSZ-GR-901 slaget

KOLPÅBRÄNT
MSZ-GR-601 slaget
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KOLPÅBRÄNT
1. MSZ-GR-301D slaget
2. MSZ-GR-14/601 slaget
3. MSZ-GR-14/90B slaget

KOLPÅBRÄNT
4. MSZ-GR-201 slaget
5. MSZ-GR-14/6B slaget
6. MSZ-GR-101 slaget
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KOLPÅBRÄNT
MSZ-GR-14/601 slaget

KOLPÅBRÄNT
1. MSZ-GR-14/601 slaget
2. MSZ-GR-14/80 slaget
3. MSZ-GR-14/901 slaget

1.

2.
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ÖVERSIKT

ÖVERSIKT

KOLPÅBRÄNT

SLAGET
MSZ-14/2

MSZ-14/2B

MSZ-14/6

MSZ-GR-14/80

MSZ-GR-301D

MSZ-GR-14/601

MSZ-14/12D

MSZ-2B

MSZ-6/WA

MSZ-GR-14/901

MSZ-GR-14/90B

MSZ-GR-14/6B

MSZ-12C

MSZ-14/7

MSZ-8C

MSZ-GR-601

MSZ-GR-901

MSZ-GR-101

MSZ-15

MSZ-7B/D

MSZ-GR-201

STP-GR-301D

STP-GR-11B

STRÄNGPRESSAT
STP-14/1B

STP-M200

STP-GR-11H
STP-14/7

STP-8C/K

MSZ = slaget tegel
STP = strängpressat tegel
GR = Kolpåbränt tegel i ringugn
WA = engoberad yta

Här finner du ett urval av Janinhoffs sortiment.
Styrkan med denna tillverkare är flexibiliteten i
större exklusiva projekt. Vi kan tillsammans med
er som arkitekt åka ned till tillverkningen och
arbeta fram nya unika blandningar och bränningar.
Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

STP-7

Mer inspiration finns även på:
www.janinhoff.de

36

37

Kontaktpersoner och telefonnummer finner ni på:
www.brukspecialisten.se/tegel

Här hittar du våra tegelutställningar samt våra
projektsäljare och murverkskonstruktörer:

Flygfältsgatan 22

Marieholmsgatan 36

Kabingatan 5

128 30 Stockholm

415 02 Göteborg

212 39 Malmö

