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Tidløs elegance

Argeton blev udviklet med det formål at skabe en tidløs, moderne 
beklædningstegl med særpræg af ler som et naturligt produkt. 
Argeton står for kvalitet, æstetik og kreativitet. Succesen er 
baseret på professionel og fremtidsorienteret produktudvikling og 
konsekvent kvalitetssikring.

Argeton beklædningstegl passer perfekt til nye bygninger, og 
kan også give restaurerede ejendomme en moderne karakter. I 
kombination med stål, glas eller træ imponerer Argeton facaden 
med sin tidløse perfektion, elegance og naturlighed. Æstetikken i 
Argeton-facaden holder sig intakt i rigtig lang tid, og de keramiske 
farver forbliver modstandsdygtige og stærke, selv når de udsættes 
for de mest barske vejrforhold.

Argeton er uigennemtrængelige for vejrliget, stødsikre 
og splintrings-resistente og kræver praktisk talt ingen 
vedligeholdelse. Til holdbare og tidløse byggerier er de en drøm for 
alle arkitekter – især da de skræddersyede facader er tilgængelige i 
alle tænkelige farver, faconer og overflader.

For mere information om Argeton, se vores hjemmeside: 
egernsund.com

EN INNOVATIV
FACADELØSNING

Produkt:
Tampa

Reference:
Lejlighedsbyggeri 
Wembley Way, London
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Vi udvikler efter kundens ønsker

Argeton beklædningstegl tilbyder et hav af forskellige farvenuancer, glasurer, 
overflader og profiler og muliggør et næsten ubegrænset antal af kreative 
facadeløsninger. Beklædningsteglenes forskellige overflader giver mulighed for at 
lege med lys og skygge og tilføre facaden et levende og varieret udtryk. 

Med Argeton kan individuelle strukturer i teglpladen udvikles efter  
kundens ønsker.

STRUKTURER & OVERFLADER 
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Lakserød Toscanarød Naturlig rød Tizianrød

Burgunder Lys brun Kaffe Rødbrun

Chokolade Stærk grå Lys grå Sølvgrå

Platingrå Metalgrå Granitgrå Jerngrå

Basalt Vulkansk grå Vulkansk sort Gletsjerblå 

Perlehvid Creme Carrara-hvid Sandfarvet

Abrikos Sahara-gul

STANDARDFARGER

Naturlige og smukke farver

De 26 standardfarver repræsenterer et naturligt og 
subtilt farvedesign i smukke jordfarver.
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Blå 2 Blå 1 Blå 3 Blå 4

Blå 8 Blå 5 Blå 6 Blå 7

Sort  1 Sort  2 Sort  3 Sort  4

Hvid 1 Hvid 2 Grøn 5 Grøn 7

Grøn  6 Grøn 4 Grøn 3 Grøn 2

Grøn 1 Grøn 9 Grøn 10 Grøn 11

Grøn 8

Glaseringer

39 farver og mulighed for individuelle farver. Ud over standardfarverne
kan glaseringer bestilles i næsten ubegrænsede varianter.

GLASERINGER I KØLIGE NUANCER
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Brun 5 Brun 6 Brun 1 Brun 2

Brun 3 Brun 4 Rød 1 Rød 2

Rød 3 Rød 4 Rød 5 Gul 3

Gul 2 Gul 2

Glaseringer

39 farver og mulighed for individuelle farver. Ud over standardfarverne
kan glaseringer bestilles i næsten ubegrænsede varianter.

GLASERINGER I VARME NUANCER       
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Palazzo, sort Venere, lys grå Travertino, rose Genio, blå triangel

Maestro, beige Travertino, brun Palazzo, hvit Comet, rustblå

Comet, rustorange Comet, mørk grå Comet, lys grå Patino, lys grå

Patino, grå Verona, blå Marbeto, grå Griseo, blå

Terrazzo, varm hvid Marlot, mørk grå Marlot, terracotta Quercia, rødbrun

Carbone, svart Quercia, lys brun Carbone, askegrå Aurea, mørkgrå

Aurea, rødbrun Pandora, violet Genio Genio, blå marmor

INSPIRIO – DIGITAL ENGOBERING

Find udtryk inspireret af sten, metal, beton, natur
og ikon-grafik.

De nye Inspirio-design giver arkitekten helt nye muligheder for at gøre kreative ideer til 
virkelighed. Den nye digitale teknologi kan trykkes på alle synlige overflader, herunder sider 
og kurver, med ensartet perfektion. Der er så godt som ingen grænser for individuelle former, 
overflader og farver. Alle overflader behandles, ganske traditionelt, med en naturlig, lerbaseret 
blæk, som kombineres med elementerne under brænding uden at lukke skadelige stoffer ud. 
Farverne ender med at være stærkere og tydeligere end nogensinde før.

Du finder endnu flere muligheder på egernsund.com



14     15Egernsund Wienerberger

Produkt:
Individuelt design

Reference:
CRBC Centre de Recherche de Bio-Clinique, 
Clermont Ferrand, Frankrig

REFERENCER



16     17Egernsund Wienerberger

Produkt:
Individuelt design

Reference:
CRBC Centre de Recherche de Bio-Clinique, 
Clermont Ferrand, Frankrig
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Produkt:
Individuelt design

Reference:
Kontorbygning Papyrus Software, 
Østrig
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Produkt: 
Barro

Reference:
Le RIZOMM - Facultés de l‘Université Catholique de Lille,
Frankrig
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Produkt:
Barro solskærmning

Reference:
Universitet og restaurant,  
Metz, Frankrig

En sofistikeret leg med lys

Udformningen af den keramiske solafskærmning spiller en 
vigtig rolle. Denne todelte konstruktion, hvor den nederste del 
er bevægelig, gør det mulig at lege med lyset alt efter tidspunkt 
på dagen og årstiderne. Solafskærmningen bidrager til at bryde 
sollyset og optimere lysforholdene i spisesalen, samtidig med det 
giver udsigt til de omkringliggende områder.

„Valget af terrakotta er for os samtidig en garanti for lang 
holdbarhed. Derudover glider den naturlige, røde nuance smukt 
ind i de grønne omgivelser.“ 
- Benoît Corneux, arkitekt, KL Architectes.

ARGETON INDEFRA
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Produkt:
Terzo

Reference:
Kontorbygning, Gooiland, 
Holland
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Produkt:
Terzo

Reference:
Kontorbygning, Gooiland, Holland
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Produkt:
Tampa og Barro

Reference:
Parkeringshus, 
Bahrain International Airport
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Produkt:
Argelite

Reference:
Lejlighedsbyggeri, Dunkerque
Frankrig



32     33Egernsund Wienerberger

Produkt:
Individuelt design

Reference:
Lejlighedsbyggeri „Keramus“, Utrecht, 
Holland
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Produkt:
Individuelt design

Reference:
Lejlighedsbyggeri „Keramus“, Utrecht, 
Holland
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Produkt:
Individuelt design

Reference:
Kontorbygning Linak
Danmark
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Tekniske fordele
- Lang levetid på 50-60 år

- Mulighed for at variere isoleringstykkelse 

- Forbedring i lyddæmpning med op til 9dB 

- Frostsikker

- Særdeles modstandsdygtig over for slag 

- Så godt som vedligeholdelsesfri 

- Tåler graffiti

Designfordele
- Mange forskellige formater: se produktsammensætningen, specialfremstillede former er mulige

- Mange forskellige farver: i tillæg til standardfarverne kan alle farver reproduceres med engobering/glasering 

- Forskellige overflader på beklædningstegl: naturlig, glaseret, engoberet, riflet eller struktureret

- Perfekt til kombination med traditionelle byggematerialer: ideelle til  renovering af bygninger

Egenskaber ved luftet facade
- Vejrbeskyttelse 

- Fugtighedskontrol

- Gode isoleringsmuligheder 

- Forhindrer varmeopsamling 

- Lyddæmpende

- Brandklasse A1 (DIN 4102, EN 13501-1)

Installation 
Argeton beklædningstegl monteres på et ophængssystem af aluminium, som er forankret i bagvæggen. 
Ophængssystemet, der benyttes, afhænger af den valgte Argeton profil, og om beklædningsteglen har vertikal 
eller horisontal orientering. For mere detaljerede oplysninger om installationsmetode, besøg vores  
hjemmeside egernsund.com

FORDELE MED ARGETONPROFILER

Argelite
Med sin lave vægt er Argelite beklædningstegl ideelle til renovering  
af bygninger.

Tampa
Det klassiske Tampa beklædningstegl for en stilfuld bygningsarkitektur.

Terzo
Falske forbandt i overfladen og forskellige bredder og afstande på Terzo  
beklædningstegl skaber et levende facadeudtryk.

Lineo
Lineo beklædningstegl med en horisontal lineær struktur skabt af 3 mm dybe 
riller, som giver en stilfuld og tidløs facade.

Barro
Ud over at fungere som et arkitektonisk designelement, kan Barro lameller  
også bruges som solskærm.

Danza
Panelernes overlapning i Danza beklædningstegl skaber et fascinerende spil af 
nuancer, afhængigt af, hvordan lyset falder.

Altivo
Vertikalt orienterede beklædningstegl. Den nye trend inden for facadedesign  
af tegl.
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