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Tak for din interesse for vores smukke teglklinker
Vi ønsker med denne brochure at inspirere og give et indblik i vores sortiment  
af smukke klinker, men anbefaler, at du også besøger vores hjemmeside på  
www.teglklinker.dk, som altid er ajour med nyeste materialer.

Med teglklinker får du en eksklusiv og smuk belægning, som du kan glæde dig 
over i generationer, de er farveægte og bliver bare smukkere med tiden.

Klinker giver unikke muligheder for, med de mange farver, former og  
størrelser, at tilpasse sig omgivelsernes arkitektur og natur.

Tænk tradition, kvalitet og bæredygtige materialer, når du udsmykker din have,  
din indkørsel, dit indgangsparti eller større arealer.

Vores smukke klinker er alle hårdtbrændte, og med deres lave vandoptagelse  
frostsikre og særdeles velegnede til det danske klima.

Vi står gerne til rådighed med råd og vejledning.

Farverne på billederne er vejledende.

Med venlig hilsen
Helle & Michael Steffen
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FORMATER:
200/100/40 mm
215/105/50 mm

ATLAN
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FORMAT:
200/100/52 mm
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FORMATER:
210/100/45 mm
215/105/52 mm (ANTIK)
292/71/52 mm (ANTIK)

SOLERA/AN
TIK
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FORMAT:
220/110/52 mm
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FORMATER:
200/100/40 mm
200/100/50 mm

FRIESLAN
D
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FORMATER:
200/100/52 mm
300/150/52 mm
360/115/52mm
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FORMATER:
200/100/40 mm
215/105/50 mm

OD
EN

SE
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FORMATER:
200/100/52 mm
292/71/52 mm

M
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FORMAT:
215/105/50 mm

ELBA



12

FORMAT:
200/100/50 mm

M
ON

ASTERIA
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FORMAT:
200/100/50 mm
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FORMAT:
215/105/50 mm

TOSCAN
A
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FORMATER:
200/100/52 mm
292/71/52 mm

GOTLAN
D
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FORMATER:
200/100/45 mm
200/100/52 mm 

SIEN
A
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FORMATER:
200/100/45 mm
200/100/52 mm

COLORAD
O
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FORMAT:
215/105/50 mm

LAVA RU
STIK
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FORMAT:
215/105/50 mm

FU
EGO RU

STIK
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FORMAT:
215/105/50 mm

ARGILLA RUSTIK
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Værd at vide
Teglklinker findes i et væld af farver, de er farvægte og patinerer smukt  
med tiden. Der findes teglklinker med fas (afrundede kanter) og uden fas  
(skarpkantede). I Danmark har vi tradition for at anvende skarpkantede teglklinker.

Teglklinker er brændt ved høje temperaturer, af ler, som kan presses hårdt. 
Dette gør, at teglklinker har et lavt vandoptag og er modstandsdygtige over for 
alger m.m.

Teglklinker er olie-, salt- og syrebestandige og tåler vinterbekæmpelse (saltning 
mm). En klinkebelægning kan desuden højtryksrenses og olie og snavs fjernes let.

En klinkebelægning skal ikke efterbehandles og kræver ikke vedligehold, man 
skal blot sørge for, at holde fugerne ved lige.

Klinker findes i forskellige formater. Trenden er i øjeblikket de lange formater.
Til områder uden kørsel anbefales klinker i tykkelsen 4 - 5 cm. Ved lettere kørsel 
(indkørsler mm) 4,5 - 5 cm. Til tungere trafik fra 6 cm. I denne brochure angiver 
vi standardformater. Til større projekter kan vi også tilbyde andre formater.

Klinker skal ALTID lægges med en fuge. Vi anbefaler 3 - 5 mm. Det er ikke  
muligt at arbejde fugemateriale ned i en klinkebelægning, hvor klinkerne ligger 
helt tæt. Dette kan føre til, at klinkerne ikke ligger helt fast og når de gnider mod 
hinanden, medfører det kantskader. Antallet af klinker pr m2 er beregnet ud fra 
en korrekt bearbejdet belægning, med de foreskrevne fugebredder.

Læs også vores læggevejledning på www.teglklinker.dk
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Valg af fugemateriale
Fugen er det vigtige led mellem teglklinkerne, som skal tætne (pakke),  
overføre kræfter ved kørsel på belægningen, sikre mod kontakt mellem klinkerne 
og optage de små variationer der kan være i forbindelse teglklinkerne,  
som jo er et naturmateriale.

Fyldte fuger betyder også, at det er nemmere at holde disse ukrudtsfri.
Vi anbefaler et materiale, som er skarpkantet og pakker godt i fugerne:
- Vasket grus 0-4
- Stenmel (efterlader et slør på belægningen, som forsvinder i løbet af kort tid)
- Diverse funktionelle fugematerialer (rådfør dig altid med producenten)

Vi fraråder brug af Danfugesand, som angriber overfladen på klinkerne,  
og strandsand, som er rundkornet og flygtigt. Læs evt. denne udmærkede  
artikel omkring fuger i HAVENYT: kortlink.dk/gcvz

Specialklinker til Herlufsholm Kostskole.
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De mest anvendte læggemønstre:
Valg af læggemønster hænger ofte sammen med formatet på den klinke, som 
skal anvendes. Vi anbefaler, at man prøver sig frem.
Husk at tage højde for fugebredden.

Albue/sildeben Blokforbandter Løberforbandt



Havnegade 70B  ·  5000 Odense C
Telefon +45 65 91 64 30  ·  Telefax +45 65 31 64 30

info@steffensten.dk  ·  teglklinker.dk

Forhandler:


