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En innovativ  
fasadeløsning
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Tidløs eleganse

Argeton ble utviklet med det formål å skape en tidløs, moderne be-
kledningstegl med særpreg av leire som et naturlig produkt. Navnet 
Argeton står for kvalitet, estetikk og kreativitet. Suksessen er basert 
på profesjonell og fremtidsrettet produktutvikling og konsekvent 
kvalitetssikring.

Argeton bekledningstegl passer perfekt på nye bygninger, og kan 
også gi restaurerte eiendommer en moderne karakter. I kombinas-
jon med stål, glass eller tre imponerer Argeton-fasaden med sin 
tidløse perfeksjon, eleganse og naturlighet. Estetikken i Argeton-fa-
saden holder seg intakt i svært lang tid, og de keramiske fargene 
forblir motstandsdyktige og sterke, selv når de utsettes for de bar-
skeste værforhold.

Våre bekledningstegl er ugjennomtrengelig for vær, støtsikker og 
splintresistent og krever praktisk talt ikke noe vedlikehold. For hold-
bare og tidløse bygg er de en drøm for alle arkitekter – spesielt siden 
våre skreddersydde fasader er tilgjengelig i alle tenkelige farger, fa-
songer og overflater.

For mer informasjon om Argeton, se våres nettsider 
wienerberger.no

En innovativ  
fasadeløsning

Produkt:
Tampa

Referanse:
Leilighetsbygg 
Wembley Way, England
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Vi utvikler etter kundens ønsker

Argeton bekledningstegl har alltid tilbudt mange designalternativer. Ulike fargeny-
anser, glasurer, overflater og profiler muliggjør kreative fasadeløsninger med nes-
ten ubegrensede uttrykksfulle former. Arkitekter og byggherrer setter også pris
på de forskjellige overflatene på bekledningsteglet. Ved å leke med lys og skygge
sørger de for et variert blikk på fasaden. Med Argeton kan individuelle strukturer i 
teglplaten utvikles etter kundens ønsker. 

Valget av fasadebekledning er nå enda større. Utvikles på forespørsel. 

Ulike og individuelle  
strukturer og overflater 
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Lakse-/pastellrød Toskanarød Naturlig rød Tizianrød

Burgunder Lys brun Kaffe Rødbrun

Sjokolade Sterk grå Lys grå Sølvgrå

Platinagrå Metallgrå Granittgrå Jerngrå

Basalt Vulkansk grå Vulkansk svart Isbreblå 

Perlehvit Krem Carrara-hvit Sandfarget

Apricot-Beige Sahara-Gul

Standardfarger

Naturlige og vakre farger

De 26 standardfargene representerer et naturlig 
og subtilt fargedesign i vakre jordfarger.
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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

Hvit 1 Hvit 2 Grønn 5 Grønn 7

Grønn  6 Grønn 4 Grønn 3 Grønn 2

Grønn 1 Grønn 9 Grønn 10 Grønn 11

Grønn 8

Glaseringer

39 farger og mulighet for individuelle farger. I tillegg til standardfargene 
kan glaseringer bestilles i nesten ubegrensede varianter. 

Glaseringer i kjølige nyanser
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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 farger og mulighet for individuelle farger. I tillegg til standardfargene 
kan glaseringer bestilles i nesten ubegrensede varianter. 

Glaseringer i varme nyanser       
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Palazzo, svart Venere, lys grå Travertino, rose Travertino, brun

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

Comet, rustoransje Comet, mørk grå Comet, lys grå Patino, lys grå

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

Terrazzo, varmhvit Marlot, mørk grå Marlot, terrakotta Quercia, rødbrun

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

Aurea, rødaktig brun Pandora, fiolett Genio Genio, blå marmor

Inspirio – digital engobering

Finn uttrykk inspirert av stein, metall, betong, natur  
og ikongrafikk. 

De nye Inspirio-designene åpner for helt nye muligheter for arkitekten til å gjøre kreative ideer til virke-
lighet. Moderne og bærekraftig estetik. Den nye digitale teknologien trykker på alle synlige overflater, 
inkludert sider og kurver, med jevn perfeksjon. Det så godt som ingen grenser for individuelle former, 
overflater og farger. Alle overflater behandles, ganske tradisjonelt, med et naturlig leirebasert blekk, 
som kombineres med elementene under brenning uten å slippe ut skadelige stoffer. Fargene ender 
opp sterkere og tydeligere enn noen gang før.

Du finner enda flere muligheter på wienerberger.no
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Produkt:
Individuelt design

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

Referanser
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Produkt:
Individuelt design

Referanse:
CRBC Centre de Recherche de Bio-Clinique, 
Clermont Ferrand, Frankrike
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Produkt:
Individuelt design

Referanse:
Kontorbygning Papyrus Software, 
Østerrike
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Produkt: 
Barro

Referanse:
Le RIZOMM - Facultés de l‘Université Catholique de Lille,
Frankrike
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Produkt:
Barro solskjerming

Referanse:
Universitet og restaurant,  
Metz, Frankrike

En sofistikert lek med lys

Utformingen av den keramiske solskjermingen spiller en viktig 
rolle. Denne todelte konstruksjonen, hvor den nederste delen er 
bevegelig, gjør det mulig å leke med lyset alt etter tidspunkt på 
dagen og årstidene. Solskjermingen bidrar til å bryte sollyset og 
optimalisere lysforholdene i spisesalen, samtidig som det gir utsyn 
til de omkringliggende områdene. 

„Valget av terrakotta er for oss samtidig 
en garanti for lang holdbarhet. Dessuten 
glir den naturlig røde nyansen vakkert 
inn med de grønne omgivelsene.“ 

Benoît Corneux, arkitekt, KL Architectes

Argeton fra innsiden
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Produkt:
Terzo

Referanse:
Kontorbygning, Gooiland, 
Nederland
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Produkt:
Terzo

Referanse:
Kontorbygning,  
Gooiland, Nederland
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Produkt:
Tampa og Barro

Referanse:
Garasjeanlegg, 
Bahrain International Airport
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Produkt:
Argelite

Referanse:
Leilighetsbygg, Dunkerque
Frankrike
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Produkt:
Individuelt design

Referanse:
Leilighetsbygg „Keramus“, Utrecht, 
Nederland
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Produkt:
Barro (glasert)

Referanse:
Førskole, Villiers sur Marne, 
Frankrike
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Produkt:
Barro (glasert)

Referanse:
Førskole, Villiers sur Marne, 
Frankrike
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Profiler

Argelite

Med sin lave vekt er Argelite bekledningstegl ideel for renovering  
av bygninger.

Tampa

Det klassiske Tampa bekledningsteglet for en stilfull  
bygningsarkitektur.

Terzo

Falske forbandt i overflaten og forskjellige bredder og avstander  
på Terzo bekledningstegl skaper et levende fasadeuttrykk.

Lineo

Lineo bekledningstegl med en horisontal lineær struktur skapt av  
3 mm dype spor som gir en stilfull og tidløs fasade.

Barro

I tillegg til å fungere som et arkitektonisk designelement, kan  
Barro lameller også brukes som solskjerm.

Danza

Overlappingen av panelene i Danza bekledningstegl skaper et  
fascinerende spill av nyanser, avhengig av, hvordan lyset faller. 

Altivo

Vertikalt orienterte bekledningstegl. Den nye trenden innen  
fasadedesign av tegl.

Tekniske fordeler

 Lang levetid på 50-60 år

 Mulighet til å variere tykkelse på isolasjon

 Forbedring i lyddemping med opp til 9dB

 Frostsikker

 Svært motstandsdyktig mot slag

 Så godt som vedlikeholdsfri

 Tåler graffiti

Designfordeler 

 Mange ulike formater: Se produktsammensetningen, spesiallagde former er mulig

 Mange ulike farger: I tillegg til standardfargene kan alle farger reproduseres med engobering/glasering.

 Ulike overflater på bekledningsteglet: Naturlig, glasert, engobert, riflet eller strukturert

 Perfekt å kombinere med tradisjonelle bygningmaterialer: Ideell for renovering av bygninger

Egenskaper ved luftet fasade

 Værbeskyttelse

 Fuktighetskontroll

 Gode isolasjonsmuligheter

 Forhindrer varmeoppsamling

 Lyddempende

 Brannklasse A1 (DIN 4102, EN 13501-1)

Installasjon 

Argeton bekledningstegl monteres på et aluminium opphengssystem som er forankret i  

bakveggen. Opphengssystemet som benyttes er avhengig av valgt Argeton profil, og om  

bekledningsteglen har vertikal eller horisontal orientering. For mer detaljert informasjon om  

installasjonsmetode, besøk våres nettsider wienerberger.no

Fordeler med Argeton
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Brobekkveien 40, 
NO-0598 Oslo
T. +47 22 07 26 00
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