
Begyndelsen på noget stort

Teglskaller
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Teglskaller 
Baseret på længde,  
bredde og- højdemålene  
af hele vores sortiment  
i blødstrøgne facadesten. 
 
Desuden leverer vi L-formede hjørneskaller, som muliggør 
at bygningshjørner kan fremstå som traditionelt udført 
murværk. Teglskallerne har samme overflade og struktur,  
som den massive mursten og man opnår derfor tilsvarende 
æstetiske kvaliteter.



I takt med stadig skærpede energikrav, er udvendige isoleringssystemer blevet mere og mere almindelige. En facade-

renovering udført med teglskaller muliggør at anvende nye effektive isoleringstyper og derved opnå en markant bedre  

isoleringsevne, samtidig med at man bevarer facadeudtrykket med tegl. Systemløsningen muliggør ofte en stor energi-

besparelse på baggrund af en beskeden investering, idet man i de fleste tilfælde anvender byggeriets eksisterende sokkel.

En facadeisolering reducerer ikke kun varmeudgifterne betragteligt. Den er også miljøvenlig, og bidrager til et for- 

bedret indeklima samtidig med, at man får en effektiv og langtidsholdbar klimaskærm. Teglskaller til udvendig facade- 

renovering indgår som det yderste lag i en systemløsning, der kræver professionel råd givning, for at den samlede  

konstruktion overholder tekniske krav og værdier. Teglskaller produceres og leveres efter ordre til den enkelte opgave.  

Strøjer Tegl Systems leverer ikke komponenter til den bagvedliggende konstruktion.

Tekniske egenskaber for teglskaller gælder tilsvarende mursten i sortimentet, – med undtagelse af trykstyrken,  

som er uden konstruktiv betydning, da skallerne ikke skal optage lodret last.
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Se yderligere teknisk dokumentation på strøjertegl.dk



Reference

Til energioptimering, renovering og nybyg.
Teglskaller anvendes typisk i forbindelse 
med energioptimering, samt facade
renovering af eksisterende byggeri. 





Strøjer Tegl Systems A/S

Bogyden 12

DK-5610 Assens

+45 64 79 13 99

info@strøjertegl.dk

www.strøjertegl.dk

Kontakt os hvis du ønsker tilbud, rådgivning eller hvis du vil vide mere om teglskaller.

Billedernes farvegengivelse bør kun betragtes som vejledende.


