Pettring / ingjutningstegel

Begyndelsen på noget stort

Petring-mursten / ingjutningstegel

Pettring / ingjutningstegel

Pettring / ingjutningstegel är
ett anpassat tegelsortiment
för ingjutning i betong, perfekt
vid ingjutning i prefabricerade
betongväggar.
Pettring tillverkas hälften så djup för att optimera hela processen
som ingjutning av tegel innebär. Måttet är anpassat för att klara
kraven vid ingjutning.

Mått: D: 54 mm L: 228 mm H: 54 mm

Prefabricerad betongvägg

Ingjuten isolering

Betongskikt, främre

Fogmaterial, kan fås i de flesta fogkulörer

Pettring, ingjuten

Betongskikt, bakre

Se ytterligare dokumentation på strojertegl.dk

Pettring är ett modernt sätt att gjuta in tegel i fasader. Med ett specialframtaget sortiment helt anpassat för ingjutningsprocessen
hos prefab-tillverkare uppnås många fördelar. Främst får vi en tegelsten som inte behöver kapas.
Detta medför en miljövinst både i minskat avfall men även i minskade transporter. Inget onödigt slöseri med resurser.
Vi kan även kulörmatcha de specialsten som oftast efterfrågas vid fönstersmygar i form av hörnsten samt säkerställa att koppsten kan
tas fram för att ge frihet att arbeta med murförband .
Ingjutning av tegel kräver förberedelser i projekteringsskedet. Vi har lång erfarenhet av komplexa ingjutningsprojekt.
En viktig faktor är att så tidigt som möjligt kunna planera både materialval samt teknik.
Ingjutning av tegel kan ge stora estetiska fördelar om man använder sig av de förutsättningar som finns.
Ta kontakt med oss och se våra utställningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Hitta oss på www.brukspecialisten.se

Referens

Pettring för ingjutning finns i samma breda
sortiment som Ströjer Tegls slagna
murstenssortiment. Vi anpassar även
hörnsten och koppsten för att säkerställa
en vacker fasad.

Kontakta oss om du vill få offert eller se på prover.
Färgåtergivningen på bilderna skall ses som vägledande.

För verkliga prover besök Brukspecialistens utställningar i Stockholm, Göteborg och Malmö.
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