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Urban
beklædningstegl
- når leret brænder igennem

Beklædningstegl er et innovativt byggemateriale, der forener æstetik og
funktionalitet og giver stoflighed til bygning og byrum.
Tegl hører til blandt verdens ældste byggematerialer, tagsten og mursten af
brændt ler har gennem tiden bidraget til smukt, solidt og langtidsholdbart byggeri.
Urban beklædningstegl fra Wienerberger bygger videre på denne lange historie
og en stærk dansk tradition for teglproduktion, men bringer samtidig noget nyt
og innovativt med sig. Produktet tilfører hus, bygning og byrum en materialitet og
naturlighed på lerets præmisser. Ligesom andre naturlige byggematerialer lever
det i og med sit miljø, og vejr og lys spiller en væsentlig rolle i beklædningsteglens
smukke patinering. Materialet er på én gang robust og elegant i sit udtryk, og i en
tid med fokus på fornuftig omgang med begrænsede ressourcer, er det en ideel,
langtidsholdbar produktløsning.

Nye arkitektoniske
muligheder
To løsninger - et produkt
Urban beklædningstegl giver nye arkitektoniske
muligheder og et moderne, levende udtryk.
Urban fra Wienerberger er en beklædningstegl i høj kvalitet, der kan beklæde både
tag og facade. Det giver to løsninger i samme produkt og en teglbeklædning, der
svøber sig om bygningen som et stramt klæde. Urban beklædningstegl fremhæver
bygningens linjer, men lægger på samme tid op til at udfordre geometrien og lege
med skæve kanter og vinkler.
Udover at tilbyde stor geometrisk frihed er Urban beklædningstegl også nemt og
hurtigt at arbejde med. Produktet er tilpasningsvenligt i forhold til størrelse på overlap
og længde, hvilket giver mulighed for et varieret udtryk. Teglene er genanvendelige,
da de hægtes op uden brug af mørtel. Beklædningstegl er særdeles robuste og
kræver intet vedligehold.
Urban beklædningstegl er designet og udviklet i Danmark og produceres på
Wienerbergers teglværk i Laufen i Schweiz. De er fremstillet af 100 procent rent ler og
teglene brændes ved 1.010°C grader. Urban beklædningstegl fås i profilerne L og U.

“Beklædningstegl stiller sig på skuldrene
af det traditionelle danske teglbyggeri,
men tilbyder en større geometrisk frihed
og et interessant, moderne tvist„
Rikke Ask
Arkitekt maa
Produktudviklingschef

En verden af
muligheder
Med Urban beklædningstegl tilbyder
Wienerberger skræddersyede løsninger,
der understøtter arkitektens vision.
I tæt dialog med arkitekter, projekterende og bygherrer afsøges
ønsker og muligheder, og teglene kan herefter tilpasses hver
enkelt projekt, så visionen understøttes bedst muligt.
Wienerberger er verdens største producent af mursten og har
gennem næsten 200 år udviklet og fremstillet teglprodukter.
Wienerbergers danske teglværker er kendte for god og vedvarende kvalitet med fokus på produkter, med en høj grad af æstetik
- baseret på omhyggeligt udvalgte råvarer, stor kompetence og
moderne produktionsteknikker.

“Urbant og moderne, men samtidig
jordbundent og med en besnærende
menneskelighed. Den kombination
giver stor individualitet og spændvidde„
Rikke Ask
Arkitekt maa
Produktudviklingschef

Med Wienerberger Urban kan
teglenes overlap justeres for at
opnå det ønskede udtryk.
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