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En innovativ
fasadlösning
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Tidlös elegans

Argeton utvecklades för att skapa ett tidlöst och modernt skärm-
tegel med lera som kännetecken för en naturlig produkt. Namnet 
Argeton står för kvalitet, estetik och kreativitet. Framgången beror 
på professionell och framtidsinriktad produktutveckling och konsek-
vent kvalitetssäkring.

Argetons skärmtegel passar perfekt på nya byggnader och kan 
också ge restaurerade fastigheter en modern karaktär. I kombina-
tion med stål, glas eller trä imponerar Argeton-fasaden med sin tid-
lösa perfektion, elegans och naturlighet. Argeton-fasadens estetik 
förblir intakt under mycket lång tid och de keramiska färgerna be-
håller sin motståndskraft och styrka, även när de utsätts för mycket 
påfrestande väderförhållanden.

Vårt skärmtegel är väderbeständigt, stötsäkert och splittersäkert 
och kräver praktiskt taget inget underhåll alls. För hållbara och tidlö-
sa byggnader är de en dröm för alla arkitekter – särskilt med tanke 
på att våra skräddarsydda fasader finns med alla tänkbara färger, 
utföranden och ytor.

För mer information om Argeton, se vår webbplats wienerberger.se

En innovativ  
fasadlösning

Produkt:
Tampa

Referens:
Flerbostadshus  
Wembley Way, England
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Vi utvecklar enligt kundens önskemål

Argetons skärmtegel har alltid erbjudit många designalternativ. Olika färgnyanser, 
glasyrer, ytor och profiler ger möjlighet till kreativa fasadlösningar med nästan obe-
gränsat uttrycksfulla former. Arkitekter och byggherrar uppskattar också skärmteg-
lets olika ytor. Deras skiftningar mellan ljus och skugga ger fasaden ett varierande 
uttryck. Med Argeton kan individuella strukturer i tegelpannan utvecklas enligt kun-
dens önskemål.

Utbudet av fasadbeklädnader är nu ännu större. Utvecklas på förfrågan.

Olika och individuella
strukturer och ytor
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Lax-/pastellröd Toskanaröd Naturligt röd Tizianröd

Burgund Ljusbrun Kaffe Rödbrun

Choklad Mörkgrå Ljusgrå Silvergrå

Platinagrå Metallgrå Granitgrå Järngrå

Basalt Vulkangrå Vulkansvart Glaciärblå 

Pärlvit Kräm Carrara-vit Sandfärgad

Aprikos-Beige Sahara-Gul

Standardfärger

Naturliga och vackra färger

De 26 standardfärgerna utgör en naturlig 
och subtil färgdesign med vackra jordfärger.
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Blå 2 Blå 1 Blå 3 Blå 4

Blå 8 Blå 5 Blå 6 Blå 7

Svart 1 Svart 2 Svart 3 Svart 4

Vit  1 Vit  2 Grön 5 Grön 7

Grön 6 Grön 4 Grön 3 Grön 2

Grön 1 Grön 9 Grön 10 Grön 11

Grön 8

Glasyrer

39 färger och möjlighet till individuella färger. Utöver standardfärgerna 
kan glasyrerna beställas i ett nästan obegränsat antal varianter.

Glasyrer med kalla nyanser
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Brun 5 Brun 6 Brun 1 Brun 2

Brun 3 Brun 4 Röd 1 Röd 2

Röd  3 Röd  4 Röd 5 Gul 3

Gul 2 Gul 2

Glasyrer

39 färger och möjlighet till individuella färger. Utöver standardfärgerna
kan glasyrerna beställas i ett nästan obegränsat antal varianter.

Glasyrer med varma nyanser
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Palazzo, svart Venere, ljusgrå Travertino, rosa Travertino, brun

Maestro, beige Palazzo, vit Comet, rostblå Comet, rostorange

Comet, mörkgrå Comet, ljusgrå Patino, ljusgrå Patino, grå

Verona, blå Marbeto, grå Griseo, blå Terrazzo, varmvit

Marlot, mörkgrå Marlot, terrakotta Quercia, rödbrun Carbone, svart

Quercia, ljusbrun Carbone, askegrå Aurea, mörkgrå Aurea, rödaktig brun

Pandora, violett Genio Genio, blå marmor

Inspirio – digital engobering

Hitta uttryck inspirerade av sten, metall, betong, natur  
och ikongrafik.

De nya Inspirio-designerna ger arkitekten helt nya möjligheter att förverkliga kreativa idéer. Modern 
och hållbar estetik. Den nya digitala tekniken kan trycka på alla synliga ytor, inklusive sidor och kurvor, 
med samma perfektion. Det finns nästan inga begränsningar för individuella former, ytor och färger. 
Alla ytor behandlas, på ett tämligen traditionellt sätt, med ett naturligt lerbaserat bläck som kombine-
ras med elementen under bränningen utan att släppa ut skadliga ämnen. Resultatet blir färger som 
är starkare och klarare än någonsin.

Du hittar ännu fler möjligheter på wienerberger.se
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Produkt:
Individuell design

Referens:
CRBC Centre de Recherche de Bio-Clinique, 
Clermont Ferrand, Frankrike

Referenser



16 17Wienerberger

Produkt:
Individuell design

Referens:
CRBC Centre de Recherche de Bio-Clinique, 
Clermont Ferrand, Frankrike
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Produkt:
Individuell design

Referens:
Kontorsbyggnad Papyrus Software,  
Österrike
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Produkt: 
Barro

Referens:
Le RIZOMM - Facultés de l‘Université Catholique de Lille, Frankrike
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Produkt:
Barro solskärm

Referens:
Universitet och restaurang,  
Metz, Frankrike

En sofistikerad lek med ljus

Utformningen av den keramiska solavskärmningen är mycket vik-
tig. Den tvådelade konstruktionen, där den nedersta delen är rör-
lig, ger möjlighet att experimentera med ljuset vid olika tidpunkter 
på dagen och olika årstider. Solavskärmningen bidrar till att bryta 
solljuset och optimera ljusförhållandena i matsalen, och samtidigt 
ge utsikt till omgivningen utanför.

”Valet av terrakotta ger oss också en garanti för lång hållbarhet. 
Dessutom harmonierar den naturligt röda nyansen vackert med 
den gröna omgivningen.” 
- Benoît Corneux, arkitekt, KL Architectes.

Argeton från insidan
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Produkt:
Terzo

Referens:
Kontorsbyggnad, Gooiland, 
Nederländerna
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Produkt:
Terzo

Referens:
Kontorsbyggnad, Gooiland, 
Nederländerna
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Produkt:
Tampa och Barro

Referens:
Garageanläggning,
Bahrain International Airport
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Produkt:
Argelite

Referens:
Flerbostadshus, Dunkerque, 
Frankrike
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Produkt:
Individuell design

Referens:
Flerbostadshus „Keramus“, Utrecht,  
Nederländerna
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Produkt:
Individuell design

Referens:
Flerbostadshus „Keramus“, Utrecht,  
Nederländerna
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Produkt:
Barro (glaserad)

Referens:
Förskola, Villiers sur Marne,  
Frankrike
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Profiler

Argelite

Den låga vikten gör skärmteglet Argelite perfekt för renovering  
av byggnader.

Tampa

Det klassiska skärmteglet Tampa ger en elegant byggnadsarkitektur.

Terzo

Skärmteglet Terzo har dolda fästdon i ytan och olika bredder och 
avstånd som ger fasaden ett livligt uttryck.

Lineo

Skärmteglet Lineo har en horisontell och linjär struktur med 3 mm 
djupa spår som ger en elegant och tidlös fasad.

Barro

Barro-lamellerna fungerar inte bara som ett arkitektoniskt design- 
element utan kan också användas som solavskärmning.

Danza

De överlappande panelerna i skärmteglet Danza ger en fascinerande 
nyansvariation beroende på hur ljuset faller in. 

Altivo

Vertikalt riktat skärmtegel. Den nya trenden för fasaddesign  
med tegel.

Tekniska fördelar

 Lång livslängd på 50-60 år

 Möjlighet att variera tjockleken för isolering 

 Bättre ljuddämpning med upp till 9 dB 

 Frostsäker

 Mycket slagtålig 

 Närmast underhållsfri 

 Tål graffiti

Designfördelar 

 Många olika format: Se produktsammanställningen, möjlighet till specialtillverkade former

 Många olika färger: Utöver standardfärgerna kan alla färger reproduceras med engobering/glasering 

 Olika ytor på skärmteglet: naturlig, glaserad, engoberad, räfflad eller strukturerad

 Perfekt för kombination med traditionella byggnadsmaterial: Idealisk för renovering av byggnader

Egenskaper för ventilerad fasad

 Väderskydd 

 Fuktighetskontroll

 Goda isoleringsmöjligheter 

 Förhindrar värmebildning 

 Ljuddämpande

 Brandklass A1 (DIN 4102, EN 13501-1)

Installation 

Skärmteglet Argeton monteras på ett upphängningssystem av aluminium som förankras i väggen bakom. 
Vilket upphängningssystemet som används beror på vald Argeton-profil och om skärmteglet är riktat vertikalt 
eller horisontellt.

För mer information om installationsmetoden, besök vår webbplats wienerberger.se

Fördelar med Argeton



Wienerberger AB
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