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Urban 
skärmtegel 
- När leran bränner igenom
Skärmtegel är ett innovativt byggmaterial, som kombinerar estetik med funktionalitet 
och ger textur till byggnader och öppna platser.

Tegel är ett av världens äldsta byggnadsmaterial. Takpannor och tegel av bränd lera 
har under åren bidragit till vackra, solida byggnader som håller länge. Urban skärm-
tegel från Wienerberger bygger vidare på denna långa historia, men för samtidigt 
med sig något nytt och innovativt. Produkten tillför hus, byggnader och öppna platser 
ett naturligt material med leran som bas. Precis som andra naturliga byggmaterial lever 
det i och med sin miljö. Vädret och ljuset spelar en betydande roll i skärmteglets vackra 
patinering. Materialet är både robust och elegant i sitt uttryck, och i en tid med fokus 
på förnuftig användning av begränsade resurser, är det en perfekt produktlösning med 
lång livslängd.
 





Urban skärmtegel ger nya arkitektoniska möjligheter 
och ett modernt, levande uttryck.
Urban från Wienerberger är ett högkvalitativ skärmtegel som kan klä både tak och 
fasad. Det ger två lösningar i samma produkt och en tegelbeklädnad som sveper sig 
runt byggnaden som ett tätt skal. Urban skärmtegel framhäver byggnadens linjer, men 
utmanar samtidigt geometrin och leker med skeva kanter och vinklar.

Förutom att erbjuda stor geometrisk frihet är Urban skärmtegel också lätt och snabb att 
arbeta med. Produkten är anpassningsbar i förhållande till storleken på överlappningen 
och längden, vilket gör det möjligt med ett varierat uttryck. Tegelstenarna kan återan-
vändas eftersom de hakas upp utan att använda murbruk. Ett skärmtegel är extremt 
robust och underhållsfritt.

Urban skärmtegel är designad och utvecklad i Danmark och tillverkas i Wienerbergers 
tegelbruk i Laufen i Schweiz. De är tillverkade av 100 procent ren lera och teglet bränns 
vid 1 010 °C. Urban skärmtegel finns i L- och U-profiler.

Nya arkitektoniska 
möjligheter
Två lösningar – en produkt



"Skärmtegel tar det traditionella tegel-
byggandet till nästa nivå, men erbjuder 
en större geometrisk frihet med en 
intressant, modern twist"
Rikke Ask
Arkitekt maa
Produktutvecklingschef





Med skärmteglet Urban erbjuder 
Wienerberger skräddarsydda lösningar 
som stödjer arkitektens vision.
I nära dialog med arkitekter, projektledare och byggherrar undersöks 
önskemål och möjligheter. Tegelstenarna kan sedan anpassas efter 
varje projekt, så att visionen stöds på bästa möjliga sätt.

Wienerberger är världens största tillverkare av tegel och har under 
nästan 200 år utvecklat och tillverkat tegelprodukter. Wienerbergers 
svenska tegelbruk – Haga Tegelbruk - är känt för solida fasader 
med minimalt underhåll, baserat på noggrant utvalda råvaror, hög 
kompetens och moderna tillverkningstekniker.

"Urbant och modernt, men på samma 
gång jordnära och med en lockande 
mänsklighet. Den kombinationen ger 
en stor individualitet och spännvidd"
Rikke Ask
Arkitekt maa
Produktutvecklingschef

En värld av 
möjligheter



Med Wienerberger Urban kan 
tegelstenarnas överlappning justeras 
för att få det önskade uttrycket.
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