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Kan beklæde
både tag og facade,
og således svøbe sig om
bygningens geometri.
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Teglen tilpasses hver enkelt projekt i tæt samarbejde
med arkitekt og bygherre, så udtrykket understøtter
visionen bag projektet bedst muligt.
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Lægte, 38x57 mm c/c 96 mm Lægte, 38x57 mm c/c 96 mm

Fugtbestandig vindspærre

Anbefalet vandret overlæg 25 mm
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Lodret snit over/under åbningLodret snit over/under åbning
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Principiel rygningsprofil. Specialfremstillet
Principiel rygningsprofil.
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Se yderligere teknisk dokumentation
Se yderligere
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teknisk dokumentatio
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