
Keramisk
taktegl

Tidløs - design for
generasjoner
Individuell - som
deg selv

Building Value



Taktegl per m2 ± 15,1 stk
(ved maks. lekteavstand 305 mm)
Minimum takvinkel: 18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel: 22°-70° forenklet undertak
Totale mål: ± 261 x 371 mm
Variable lektemål: 285 til 305 mm
Byggebredde: ± 218 mm
Vekt/stk: ± 2,6 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.

Taktegl per m2 ± 11,3 stk
(ved maks. lekteavstand 370 mm)
Minimum takvinkel: 15°-22° rupanel og papp
Takvinkel: 22°-70° forenklet undertak
Totale mål: ± 287 x 457 mm
Variable lektemål: 335 til 370 mm
Byggebredde: 234 til 240 mm
Vekt/stk: ± 3,8 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.
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Taktegl er et grovkeramisk produkt. Selv om produksjonen til enhver tid undergår en streng kontroll er kravet til feilfri glasur og utseende ikke like strengt som til finkeramiske produkter. Små
ujevnheter og merker etter håndtering fra pakking, transport og legging på taket kan derfor ikke helt unngås. Eventuelle merker i glasuren kan stoples med Bengalakk. Krakelering i glasur og
påfølgende kalkutslag kan teknisk sett oppstå og påvirker ikke produktets grunnleggende kvalitet eller levetid. Kalkutslag forsvinner normalt etter noen måneder på taket. Uglaserte overflater vil
påvirkes av trær som skygger, sporer og andre lokale forurensinger i luften. Dette kan over tid påvirke naturfargen i større eller mindre grad. Patineringen som oppstår har ingen innflytelse på de
tekniske egenskapene og danner ikke grunnlag for reklamasjon. Garantien gjelder uavkortet, så lenge produktets leggeanvisning følges. Mindre fargeforskjeller mellom produksjonene er tillatt for
grovkeramiske produkter. Dette gjelder spesielt ubehandlet naturrød taktegl, samt glasurer med lite eller ingen pigment. Fargen lys brun glasert er en transparent glasur og slike nyanseforskjeller
kan derfor i større grad finnes, avhengig av teglgodsets naturfarge. Av den grunn anbefales det å hente taktegl fra flere paller samtidig og blande disse under legging på taket. Fargene som er
benyttet i brosjyren er ment å vise mest mulig naturtro fargetoner for våre keramiske taktegl, men har begrensninger i trykkeprosessen. Trykkfarger kan dessverre avvike fra de naturlige. 

Wienerberger forbeholder seg retten til å foreta endringer i utvalg og tekniske data uten forutgående varsel. Brosjyren er ment som en produkt-og fargeoversikt og ikke et juridisk bindende
dokument. Oppgitte dimensjoner tillater avvik innenfor gjeldende standard, normalt +/- 2%. 



Taktegl per m2 ± 21 stk
Minimum takvinkel:   18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel :  22°-70° forenklet undertak 
Totale mål: ± 221 til 302 mm
Lektemål: ± 246 mm
Byggebredde: ± 195 mm
Vekt/stk: ± 2,0 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.

Taktegl per m2 ± 19 stk
Minimum takvinkel:   18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel :  22°-70° forenklet undertak
Totale mål: ± 246 x 355 mm
Lektemål: ± 281 mm
Byggebredde: ± 187 mm
Vekt/stk: ± 2,65 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.
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Taktegl per m2 ± 16 stk
Minimum takvinkel: 18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel: 22°-70° forenklet undertak
Totale mål: ± 220 x 400 mm
Lektemål: ± 350 mm
Byggebredde: ± 180 mm
Vekt/stk: ± 3,0 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.
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Taktegl per m2 ± 15,4 stk
(ved maks. lekteavstand 307 mm)
Minimum takvinkel: 18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel: 22°-70° forenklet undertak
Totale mål: ± 251 x 404 mm
Variable lektemål: 270 til 307 mm
Byggebredde: ± 211 mm
Vekt/stk: ± 2,8 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.
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Taktegl per m2 ± 10,6 stk
(ved maks. lekteavstand 370 mm)
Minimum takvinkel: 18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel: 22°-70° forenklet undertak
Totale mål: ± 302 x 475 mm
Variable lektemål: 330 til 370 mm
Byggebredde: ± 254 mm
Vekt/stk: ± 4,2 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.

Taktegl per m2 ± 16,6 stk
Minimum takvinkel:  18°-22° rupanel og papp
Minimum takvinkel: 22°-70° forenklet undertak
Totale mål: ± 248 x 368 mm
Lektemål: ± 300 mm
Byggebredde: ± 201 mm
Vekt/stk: ± 2,95 kg

*) Se produktbrosjyre for ytterligere informasjon.
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Wienerberger AS

Salgskontor:
Brobekkveien 40
0598 Oslo

T 22072600
F 22072601
info@wienerberger.no
www.wienerberger.no
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Garanti
Vår 30 års garanti gir to klare fordeler – ro
i sjelen og en hel generasjon med sikkert
og komfortabelt takhold. Dette gir en
fullstendig forsikring om at Koramic
Taktegl er garantert og tilfredstiller alle
krav i henhold til europeisk standard
EN 1304 og gjeldende kvalitetskontroll –
ISO 9001.

Tilgjengelighet
Vi hos Koramic tror at lokal kunde-
oppfølging er essensielt. Vårt omfang av
taktegl og tilbehør er kun tilgjengelig
gjennom et nettverk av taksentra og
ledende byggevareforhandlere. Be om
separate produktbrosjyrer for teknisk
informasjon og leggeanvisning.

KORAMIC
Keramisk
taktegl

Design for generasjoner
Koramic er en av Europas ledende produsenter av keramisk taktegl med en produksjon av
mer enn 350 millioner taktegl og tilbehør hvert år. Med sine 16 toppmoderne enheter i 6 land
er Koramic blant de mest moderne og oppdaterte produsenter av taktegl i verden. Som en
konsekvens av dette er Koramic i stand til å tilby et spennende og komplett program av taktegl
på markedet.

Kvalitet siden 1883
Kombinasjonen av 120 års kontinuerlig produksjon og med det en omfattende teknisk 
ekspertise sikrer at all Koramic taktegl tilfredsstiller dagens høye krav til kvalitet og
utførelse. Våre fabrikker:  Narvik, Pottelberg, Aseri og Janssens-Dings er synonyme 
med taktegl av høy kvalitet, som tilfredstiller dagens strenge miljøkrav.

ISO 9001
REGISTERED QUALITY SYSTEM • BCCA
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