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K L A S S I S K E  &  
I N N O V A T I V E  T A G S T E N 
M E D  G A R A N T I

Vi brænder for tegl – bogstaveligt talt. 
Vi har 140 års erfaring i at udvikle og fremstille 
tegltagsten. Vores tagsten er sande naturprodukter 
– ler formgivet, tørret og brændt i ovne ved høje 
temperaturer. Det giver nogle meget holdbare 
tagsten, som kan tåle det skandinaviske klima med 
utrolig lang levetid. Derfor giver vi også 30
års garanti på alle vores tagstensprodukter under
forudsætning af, at taget er lagt korrekt i henhold
til anvisninger.

Tagsten i tegl giver fleksibilitet og lang levetid 
og er den ideelle løsning til både nybyggeri 
og renoveringer,  hvor der ønskes et smukt 
og slidstærk tag. At vælge et tag i tegl giver 
mange åbenlyse fordele. Tagsten i tegl er et rent 
naturmateriale, som kun bliver smukkere med 
årene og med en levetid på mere end 100 år. 

E T  U N I K T  U D T R Y K

Vores tagsten findes i et utal af farver, former og overflader, som på forskellig  
vis skaber unikke udtryk afhængig af geometrien på tagstenen. Det er med
til at tilføre det færdige byggeri karakter, uanset om du vælger en klassisk rød
vingetagsten eller en stram, moderne sort falstagsten.
Læs og se mere på egernsund.com

G A R A N T I

GARANTI

30 ÅR
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H V I L K E N  T A G S T E N 
P A S S E R  T I L  D I T  
B Y G G E R I ?

Valg af tagsten afhænger af byggestil, det
omkringliggende byggeri og om det er renovering 
eller nybyg. Dit valg af tagsten kan være afgørende 
for bygningens endelige udtryk. Derfor er der 
flere ting, som skal tages højde for, når der vælges 
tagsten.

Et nyt tag forskønner, holder i generationer og 
øger værdien af din bolig eller bygning. Tagsten
findes i et utal af varianter, farver og overflader. Vi 
anbefaler altid, at man tjekker med teknisk
forvaltning og den lokale grundejerforening
for, hvad der må oplægges i dit område. Der er 
forskellige retningslinjer mht. tekniske forhold, 
farver, materialer, glansværdier og udseende.
Vi har et bredt udvalg af tagsten, som
understøtter det klassiske, traditionelle byggeri
og det moderne og enkle nybyggeri.

To forskellige udtryk
Hver tagstensmodel har sine egne tekniske og 
æstetiske egenskaber. Det betyder, at der findes 
en passende tagsten til enhver tagform. Vi skelner 
mellem to grundmodeller af tegltagsten: den 
bølgede og den flade tagsten.

Bølgede tagsten
Den bølgede tagsten er den klassiske nordiske
profil, som giver et roligt udtryk med spændende
skyggevirkninger. Den bølgede tagsten kommer i
forskellige udtryk og varianter, som gør den ideel
til renovering såvel som nybyg. Bølgede tagsten 
produceres både som traditionelle vingesten og i 
falsede formater, såkaldte tekniske tagsten.

Flade tagsten
Den flade tagsten har et stramt og moderne
udtryk, som især er populært til nybyggeri, hvor der
ønskes et enkelt udtryk. Den flade tagsten giver 
rene horisontale linier og unikke muligheder for et 
enkelt samspil mellem tag og facade.
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Produkt:
Madura naturrød+

Reference:
Visualisering 
Facade EW3780 Kronløb
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G A R A N T I

GARANTI

30 ÅR

NATURRØD+
(652) Glansværdi 1

SORT GLASERET
(738) Glansværdi 98 

SKIFER ENGOBERET
(703) Glansværdi 2

VULKANSORT ÆDELENGOBERET
(755) Glansværdi 8 

SORT ÆDELENGOBERET
(745) Glansværdi 21

M A D U R A

Justerbar dobbeltfalset tagtegl med  
dyb bølgeform 
Madura-tagstenen opfylder de flestes krav om et tegltags udtryk og høje kvalitet. Madura er en tegltagsten i 
storformat, som kombinerer hurtig oplægning og fleksibilitet med naturlig skønhed og holdbarhed.

Ideel til store tage og  
renovering

Stort format, der gør den 
hurtig at lægge

God til lave tagvinkler

Justerbar, med stort overlap  
for ekstra tæthed

Produkt:
Madura skifer engoberet

Reference:
Visualisering 
Facade EW2136 Light Coal
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D AT U R A

NATURRØD+
(652) Glansværdi 1

RUSTIK ENGOBERET
(872) Glansværdi 2

SKIFER ENGOBERET
(703) Glansværdi 2

MATSORT GLASERET
(744) Glansværdi 40 

MAT SKIFERSORT GLASERET
(756) Glansværdi 55

En moderne og stilsikker tagsten
Datura-tagstenen er en helt igennem moderne og stilsikker tegltagsten. Resultatet er et stilrent tag med 
elegance og karakter. Datura er perfekt til mindre tage og er en falstagsten, som er nem at lægge.

Ideel til både nybyg og 
renovering

Moderne udtryk

Lægges i forbandt

Perfekt til mindre tage

G A R A N T I

GARANTI

30 ÅR

Produkt:
Datura naturrød+

Reference:
Visualisering 
Facade EW0466 Kobber
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Produkt:
Datura skifer engoberet

Reference:
Visualisering 
Facade Maestra
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Justerbar for nemmere tilpasning  
og hurtigere montering 

To ophængsknaster med bredt  
anlæg - ligger stabilt på taget

V H V  V A R I O

NATURRØD+
(652) Glansværdi 1

RUSTIK GLASERET
(900) Glansværdi 90

RØD SATINERET
(610) Glansværdi 7

RUSTIK ENGOBERET 
(872) Glansværdi 3

LYS BRUN GLASERET 
(669) Glansværdi 90

BRUN GLASERET 
(670) Glansværdi 90

SORTBRUN ENGOBERET
(737) Glansværdi 4

VINRØD GLASERET
(614) Glansværdi 98

MATSORT GLASERET 
(744) Glansværdi 37

SORT GLASERET
(738) Glansværdi 98

Lukket fals beskytter mod nedfald  
og smuds

Klassisk profil — mange 
farver og overflader

G A R A N T I

GARANTI

30 ÅR

SKIFER ENGOBERET 
(703) Glansværdi 2

MAT SKIFERSORT GLASERET
(756) Glansværdi 55

MØRKEBLÅ GLASERET
(638) Glansværdi 85

Variabel og fleksibel dobbeltfalset tagtegl  
VHV Vario er en ægte klassiker og en populær tagsten, der har været på markedet i mere end 100 år. Den er 
nem at montere på grund af den variable lægteafstand og -bredde. Den særlige udformning giver taget et
eksklusivt udtryk og en fleksibel lægteafstand.
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Produkt:
VHV Vario vinrød glaseret

Reference:
Facade EW2163 Cassis
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NATURRØD+
(652) Glansværdi 1

RØD SATINERET
(610) Glansværdi 7

EFTERÅR SATINERET
(898) Glansværdi 10

RUSTIK ENGOBERET
(872) Glansværdi 6

SORTBRUN ENGOBERET
(737) Glansværdi 4 

MATSORT GLASERET
(744) Glansværdi 31

SKIFER ENGOBERET
(703) Glansværdi 2

SORTGLASERET
(738) Glansværdi 98 

O V H  V A R I O

Smuk, bølget falstagsten 
OVH Vario skaber et smukt, bølgende tag og er en variabel tagstenstype, der kan erstatte ethvert 
eksisterende tag. Dette gør tagstenen yderst velegnet til både renoveringsprojekter og nybyggerier.

Ideel til både nybyg og 
renovering

Dyb bølgeform med  
markante linier 

Solide falser, der  
trodser vejret

G A R A N T I

GARANTI

30 ÅR
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NATURRØD 

(600) Glansværdi 1

RØD ENGOBERET 
(602) Glansværdi 7

ANTRACIT
(736) Glansværdi 7

C AV U S  1 3

G A R A N T I

GARANTI

30 ÅR

Elegant og dyb vingefalstagsten
Cavus 13-tagstenen er en dyb vingefalstagsten, som ligner de gamle klassiske tagsten. Udover at bevare 
bygningernes visuelle fremtoning giver Cavus 13 et smukt vingestensagtigt resultat med flot  
lys- og skyggespil på taget.

Stort format for hurtig  
lægning

Kraftige falser - passer godt  
til lavere tagvinkler

Elegant med vingestensagtigt 
udseende
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Traditionel dobbeltfalset tagsten i storformat 
Den delvis flade tagsten Alegra har mange fordele. Ud over at være økonomisk i format, nem at lægge,  
giver den dit tag et særligt stilsikkert og harmonisk udtryk.

A L E G R A  1 0

RØD ENGOBERET
(602) Glansværdi 7

NATURRØD+
(652) Glansværdi 1

VULKANSORT ÆDELENGOBERET 
(755) Glansværdi 22

SORT GLASERET
(738) Glansværdi 98

SORT ÆDELENGOBERET
(745) Glansværdi 22

SKIFER ENGOBERET
(703) Glansværdi 2

G A R A N T I

GARANTI

30 ÅR

God til lave tagvinkler

Enkelt og smukt 
udtryk

Dobbeltfals for optimal 
tæthed

Justerbar og stabil
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Produkt:
Sinus naturrød+

Reference:
Facade EW3255 Red Shade
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S I N U S

NATURRØD+
(652) Glansværdi 1

RUSTIK ENGOBERET
(872) Glansværdi 2

VICTORIAN
(878) Glansværdi 3

VICTORIAN BLÅDÆMPET
(714) Glansværdi 2

BLÅDÆMPET
(706) Glansværdi 1 

Et smukt og klassisk vingetegl
Sinus skaber det klassiske og bløde danske vingetag, som vi kender fra historiske og ældre bygninger. 
Udformningen af Sinus er på fuld højde med lignende tagtegl på markedet, men avancerer sig ved, at den er 
formet af stærkt, skiferholdigt ler med en lav vandoptagelse. Sinus vingetagsten passer bedst på stejle tage, 
fra 35° eller mere. 

G A R A N T I

GARANTI

30 ÅR

Økonomisk model

Til både nye og  
gamle tage

Lavt vandoptag

Formpresset - giver stabilt  
og nøjagtig format 
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Tagtegl er et groft keramisk produkt. Selv om 
produktionen til enhver tid er underlagt streng 
kontrol, er kravet om fejlfri glasur og udseende 
ikke så strengt som for fine keramiske produkter. 
Små ujævnheder og mærker efter håndtering fra 
pakning, transport og lægning på taget kan derfor 
ikke helt undgås. Eventuelle mærker i glasuren kan 
dækkes med Bengalak. 

Krakelering i glasur og efterfølgende kalkpletter kan 
teknisk set forekomme og påvirker ikke produktets 
grundlæggende kvalitet eller levetid. Kalkpletter 
forsvinder normalt efter et par måneder på taget. 

Ikke-glaserede overflader vil blive påvirket 
af træer, som skygger, sporer og anden lokal 
luftforurening. Med tiden kan dette påvirke den 
naturlige farve i større eller mindre grad. Den deraf 
følgende patinering har ingen indflydelse på de 
tekniske egenskaber og danner ikke grundlag for 
reklamation. Garantien gælder, så længe produktets 
oplægningsanvisning følges. 

Mindre farveforskelle mellem produktioner er 
tilladt for grove keramiske produkter. Dette 
gælder især ubehandlede naturrøde tagsten samt 
glasurer med lidt eller ingen pigment. Farven 
lysebrun glaseret er en gennemsigtig glasur, og 
sådanne forskelle i nuancer kan derfor i højere grad 
konstateres her afhængigt af teglstenens naturlige 
farve. Derfor anbefales det at hente tagsten fra flere
paller på samme tid og blande disse under lægning
på taget.  
 

De farver, der anvendes i brochuren, er beregnet 
til at vise de mest virkelighedstro farvetoner for 
vores keramiske tagtegl, men har begrænsninger i 
trykprocessen. Desværre kan trykfarver afvige fra de 
naturlige farver. 

Ved taghældninger lavere end det oplyste kontakt 
vores kundeservice for råd og vejledning om 
alternative modeller og løsninger. Vær opmærksom
på, at der kan forekomme øgede udgifter til lægter
og undertag ved lavere taghældninger. 

Egernsund Wienerberger forbeholder sig ret til 
at foretage ændringer i udvalg og tekniske data 
uden forudgående varsel. De faktiske dimensioner 
bestemmes på stedet. 

Brochuren er tænkt som et produkt- og 
farveoverblik og ikke et juridisk bindende 
dokument. De angivne dimensioner tillader 
afvigelser inden for den gældende standard, 
normalt +/- 2%. 

VÆ R D  AT  V I D E
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