TYSKT FASADTEGEL I
KLINKERKVALITÉ
PRODUKTKATALOG

SLAGET TEGEL
Iking Klinkerwerke är en mellanstor tillverkare med stor erfarenhet på slaget fasadtegel.
Ett familjeföretag med lång historia där varje serie går att välja både i slaget eller strängpressat
utseende, samt även kolpåbränning.
www.iking.de

Slagningen sker vid ett s.k. revolverbord som är en stor rund skiva med förstansade hål i det
format man vill slå ut. 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. Ytterligare uttryck kan ges
genom kolpåbränningen i en traditionell ringugn som ger en livfull vacker yta.

STRÄNGPRESSAT TEGEL
ABC Klinkergruppe består av flertalet olika tegelbruk med olika inriktning. Vi har valt att visa
deras unika slagna serie som även går att få kolpåbrända. Här finns även såklart fleralet
strängpressade produkter.
www.abc-klinker.de

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. Ytterligare uttryck kan ges genom kolpåbränningen i en traditionell ringugn som
ger en livfull vacker yta.

KOLPÅBRÄNT TEGEL
Hagemeister är en av Tysklands större tillverkare med stort fokus på moderna fasader.
Här lyckas man med stor precision få fram unika uttryck i strängpressade produkter genom att
arbeta med strukturer och kolpåbränning på ett nytt sätt.
www.hagemeister.de

Kolpåbränning görs i både slaget och strängpressat sortiment. 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.

FORMAT
Alla produkter i katalogen finns tillgängliga i Dünn format DF (240x115x52). Sortimentet från
Iking är dessutom tillgängligt i Danskt format DNF (228x108x54). Det finns även flertalet olika
långformat-serier.

TYSK KLINKERKVALITÈ
Våra tyska tegelbruk ligger i närheten av den unika tyska finkorninga lera som finns naturligt
i området kring tegelbruket och ger 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 4 till 6% vilket ger en stark och tålig sten som inte suger lika
mycket vatten. Stenen klarar även hårdare bränningar och högre laster.

PROJEKTANPASSADE PRODUKTER
Vi utför projektanpassade storlekar och kulörer vid större beställningar.
Våra leverantörer 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.
ANPASSAT FÖR SVENSKA MARKNADEN
Produkterna är godkända i Sunda Hus, Byggvarubedömningen och Svanen. Vi specialtillverkar
balkar efter våra svenska krav och teglet packas på traditionell tegelpall.
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Referens på Stockholm röd-blå från Iking.
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Weimar HS
Strängpressat
Hagemeister

Langeland HSG
Strängpressat
Hagemeister

Marbach HS
Strängpressat
Hagemeister

Kalmar
Slaget, kolpåbränt
ABC-Klinkergruppe

Göteborg slät
Strängpressat
Iking

Meissen GT
Strängpressat, kolpåbränt
Hagemeister

Lund
Slaget
Iking

Florenz
Slaget
Iking

Helsinki
Slaget
ABC-Klinkergruppe

Malmö
Slaget, kolpåbränt
Iking

Malmö slät
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Helsinki slät
Strängpressat
Iking

Kolding
Slaget
Iking

Lund
Slaget, kolpåbränt
Iking

Farsund HS
Strängpressat
Hagemeister

Helsinki
Slaget
Iking

Oslo
Slaget, kolpåbränt
Iking

Oslo slät
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Stockholm
Slaget
ABC-Klinkergruppe

Bergen
Slaget, kolpåbränt		
ABC-Klinkergruppe

Rotterdam
Slaget
Iking

Rostock GT
Strängpressat, kolpåbränt
Hagemeister

Kopenhagen
Slaget, kolpåbränt
Iking

Kopenhagen slät
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Eindhoven
Slaget
Iking

Göteborg
Slaget
Iking

Kopenhagen
Slaget
Iking

Bologna
Slaget
Iking

Östersund
Slaget, kolpåbränt
Iking

Stavagner
Slaget
ABC-Klinkergruppe
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Utrecht
Slaget
Iking

Bremerhaven
Slaget
Iking

Lucca
Slaget
Iking

Buren
Slaget
Iking

Buren slät
Strängpressat
Iking

Buren trådskuren
Strängpressat
Iking

Delft
Slaget
Iking

Vreden
Slaget
Iking

Vreden slät
Strängpressat
Iking

Gronau
Slaget, kolpåbränt
Iking

Gronau slät
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Gronau trådskuren
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Assen
Slaget, kolpåbränt
Iking

Assen slät utan grön
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Westfalen
Slaget, kolpåbränt
ABC-Klinkergruppe

Dorsten
Slaget, kolpåbränt
Iking

Dorsten slät
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Dorsten trådskuren
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Wesel
Slaget, kolpåbränt
Iking

Wesel slät
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Wendfeld
Slaget
Iking

Dulmen slät
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Emmen
Slaget, kolpåbränt
Iking

Stockholm röd-blå
Slaget
Iking

Wendfeld slät
Strängpressat
Iking

Wendfeld trådskuren
Strängpressat
Iking

Wendfeld antik
Strängpressat
Iking

Elst
Slaget, kolpåbränt
Iking

Elst slät
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Zeewolde
Slaget, kolpåbränt
Iking
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Ahaus slät
Strängpressat
Iking

Ahaus trådskuren
Strängpressat
Iking

Dulmen
Slaget, kolpåbränt
Iking

Roermond slät
Strängpressat, kolpåbränt
Iking

Liverpool GT
Strängpressat, kolpåbränt
Hagemeister

Dublin
Slaget
ABC-Klinkergruppe

Hochfeld slät
Strängpressat
Iking

Holsten GT
Strängpressat, kolpåbränt
Hagemeister

Lübeck GT
Strängpressat, kolpåbränt
Hagemeister

Berkel Braun slät
Slaget
Iking

Berkel Braun trådskuren
Slaget
Iking

Oxford GT
Strängpressat, kolpåbränt
Hagemeister

Schwerin GT
Strängpressat, kolpåbränt
Hagemeister

Bocholt Vulkan
Slaget
Iking

Ahaus
Slaget
Iking

Berkel Braun
Slaget
Iking

Berkel Braun slät
Strängpressat
Iking

Berkel Braun trådskuren
Strängpressat
Iking

Stockholm brun-blå
Slaget
Iking

Rhede
Slaget, kolpåbränt		
Iking

Liverpool BA
Strängpressat, kolpåbränt
Hagemeister

Alt-Berlin GT
Strängpressat
Hagemeister

Manchester GT
Strängpressat, kolpåbränt
Hagemeister

Manchester BA
Strängpressat, kolpåbränt
Hagemeister

Hanseatic
Slaget
ABC-Klinkergruppe

Groningen
Slaget
Iking

Kristiansand
Slaget
ABC-Klinkergruppe

Östersund HS
Strängpressat
Hagemeister

Östersund
Slaget
Iking

Den Haag
Slaget
Iking
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TEGELFASADER MED 10-ÅRS GARANTI
3 Steg för ett lyckat tegelprojekt:
1. Tidigt samarbete med beställare och arkitekt
BRUKSPECIALISTEN TEGEL REPRESENTERAR TEGELBRUK FRÅN HELA EUROPA:

KONCEPTUERING
- Danmark, Tyskland, Finland, Nederländerna, Belgien.
- slaget, strängpressat, enkelbränt, dubbelbränt, engoberat, kolpåbränt,
långformat och återvunnet tegel.

Ramar sätts för både
estetik och teknik för
projekt med tegelfasader.

Vår styrka är att leverera en komplett projekterad fasadlösning!
För dig som beställare/byggherre kan vi hjälpa till med att arbeta fram en fasadlösning som
tar fram murverkets fördelar. En långsiktigt hållbar, kostnadseffektiv fasad med låga
underhållskostnader. För att uppnå era visioner arbetar vi tillsammans fram ett ramverk
som stärker er roll och förtydligar era kommande upphandlingar.
För dig som arkitekt kan vi hjälpa till med att kombinera de estetiska valen med en fungerande
teknisk lösning. Välj bland vårt breda sortiment av fasadtegel i våra utställningar. Vi tar fram
tegelprover och provmurar samt ser till att ni kan arbeta med hela fasadens uttryck med alltifrån
fogkulörer, förband, raster och djup.
Våra konstruktörer är konsultförsäkrade och tar fram en komplett murverksprojektering där
rörelser, laster, infästningar, öppningar och avbärningar visualiseras och dokumenteras.
Allt samlat i en komplett projektering som följer projektet genom upphandlingsfaserna.

FÖRPROJEKTERING

ESTETISKA VAL

I samverkan med arkitekt
tas både estetik och teknik
fram för projektet.

Inför upphandling dokumenteras både estetik och teknik
i en förprojektering.

2. Komplett projektering med utsedd entreprenör

PROJEKTERINGSFAS

Efter upphandling synkroniseras fasaderna med
entreprenör till en komplett
murverksprojektering.

UPPHANDLING U.E

Tydliga anbudsunderlag
kan skickas ut i tid så att alla
U.E räknar på samma sätt
och på utförliga handlingar.

ARBETSPLATS

Följer och levererar fasadsystemet till arbetsplatsen med
egen orderläggningspersonal
som är inläst i projektet.

3. Tidigt koncepttänkt och projektering ger 10-års garanti
VÅRA PRODUKTER:

10-ÅRS GARANTI

FASADTEGEL

TEGELPLATTOR

PETRING
-MURSTEN

GLASERAT
TEGEL
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MARKTEGEL

MURVERKSPRODUKTER

Med tidigt koncepttänk samt
projektering minimeras
riskerna och projektet kan
ges 10-års garanti.

5

10 ÅRS GARANTITID
PÅ PRODUKTSYSTEMET

TIDIG OCH ANPASSAD PROJEKTERING
GER TRYGGHET
Vår GARANTI är i enlighet med ABM07
med tillägget att vi erbjuder garantitid
under hela ansvarstiden.
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Kontaktpersoner och telefonnummer finner ni på:
www.tegel.brukspecialisten.se

Här hittar du våra tegelutställningar samt våra
projektsäljare och murverkskonstruktörer:

Rosenlundsgatan 40

Marieholmsgatan 36

Kabingatan 5

118 53 Stockholm

415 02 Göteborg

212 39 Malmö

