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ØNSKER DU EN UNIK
BEKLÆDNINGSTEGL TIL  DIN
FACADE?

FACADEVALG

Kig nærmere på vores Rustikotta
Fjeldpanel C2.

Et moderne og spændende facadevalg,
som giver et rustik udtryk med mange nye
design muligheder og hvor facaden har et
varierede udtryk med et helt naturligt
farveskift. 

REFERENCER

Hos C2elments har vi mange års erfaring
og et stort antal af referenceprojekter.
Her er et lille udsnit af referenceprojekter 

Den Grønne Fatning - DK

OPLEV DEN
RÅ OG RUSTIKKE OVERFLADE  

EN NATURLIG PATINA
TIL FACADER



EGENSKABER
RUSTIKOTTA FJELDPANEL C2

UANEDE MULIGHEDER

Kan anvendes til nybyggeri /
renoveringsprojekter. 
Det er et fleksibelt produkt, som har en rå
og rutisk overflade, der giver en naturlig
patina til facaden, så den fremstår flot og
elegant. 

Rustikotta Fjeldpanel har flere
anvendelsemuligheder, både til tag og
facadebeklædning. Ventilationstegl og
specielle hjørnetegl indgår også i
Rustikotta Fjeldpanel, endnu en løsning
som gør anvendelsen af sortimentet mere
spændende. 

VI  T ILBYDER

GIVER EKSTRA KVADRATMETER

Mulighede for at Rustikotta Fjeldpanel C2
kan leveres med et komplet
ophæningssystem i søvandsbestandigt
aluminium. Hvis der er ønsker om en særlig
farve , glasering eller form i facadetegl, så
vil den blive produceret direkte til opgaven 

En helt særlig gevinst ved at benytte
Rustikotta Fjeldpanel C2 er trykkelsen på
vægopbygningen 71 mm, hvilket giver
flere m2 boligareal, fx i en ganske
almindelig boligblok svare, det til 1 til 2
m2 ekstra pr. lejlighed.



ENKEL MONTERING

Beklædningsteglen er pakket vilkårligt på
pallerne, de skal ikke blandes på
pladsen. Beklædningsteglen kan
monteres vinter og sommer. Med 2,3 kg
pr. tegl tilgodeses de arbejdsmæsige
miljøforhold også. 

Facaden har en vægt på ca. 35 kg pr. m2.
Monteringen er med 2 skruer i hver tegl,
skruer som er med gummiskiver, så teglen
ikke hviler på telgen, men ligger på
gummiskiverne. Montagen kan ske på
aluminiumsregler eller træregler. 

Beklædningsteglen håndteres enkel ved
deling, idet der kan bruges, men det
tager længere tid. 

Mondulhøjde kan reguleres fra 145 til 175
mm. Ved synlige skruer i teglen, leverer
vvi farvet skruer til. Når platforme skal
nedtages, leverer vi såkaldte
erstatningstegl, som monteres uden at
øvrige tegl skal skrues af. 

INGEN VEDLIGEHOLDELSE 

Det er værd at bemærke, at til trods for at
produktet har en utrolig lang levetid,
består det i al sin enkelhed  af ler, der er
klinkebrændt ved 1200 grader. 

Rustikotta Fjeldpanel C2 er 100%
frostbestandig, det er genanvendeligt, og
ved destruktion vil det ikke ligge miljøet
til last. 



Beklædningsteglens rå, rustikke og
flammede overflade findes i fire farver:
lysegrå / gul / rødflammet / antracit sort

Vores leverandør har en stor ekspertise
inden for komplekse blandingsteknikker og
traditionelle brændingsmetoder. 

Vi hjælper gerne til med udvikling af nye
spændende facadefarver. 

PRODUKT
INFORMATION
RUSTIKOTTA FJELDPANEL C2 
FREMSTILLET I  TERRAKOTTA LER 
KLINKEBRÆNDT VED 1200 GRADER

OVERFLADER HJØRNELØSNINGER

I Rustikotta Fjeldpanel`sortiment kan man også få enkel hjørnetegl og smigskåret tegl til indvendige og
udvendige hjørner. Hjørnetegl fås i alle fire farver

Længde:  400 mm 

Højde: 200 mm
  
Tykkelse: 14 mm 

Vægt: 35 kg pr. m2

Modulhøjden: 175 mm (standard)

Forbrug: 14,3 stk. pr. m2

Levetid: +50 år.

Hjørnetegl Smigskåret tegl
Hjørneløsning m.
aluminiumsprofil
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