
Unity 
Beklædningstegl



Unity 1, Unity 2 og Unity 3 
Skab et markant og moderne 
arkitektonisk udtryk med dansk-
produceret beklædningstegl

Unity serien er teglsten specialfremstillet som beklædningstegl til facader.  
De naturlige nuancer er resultatet af danske lerforekomster i kombination med 
brændingseffekter. Overfladerne kan produceres som glatte eller børstede.  
Standard farvenuancer er 221, 276 og 702, men mulighederne er mange og  
tilpasses det enkelte projekt med arkitekt og bygherre. Unity beklædningstegl 
findes i 3  formater, og de monteres på vandrette lægter med systemskruer.  
Montagen er enkel, hurtig og vejrligsuafhængig. 

Læs mere på www.strojertegl.dk med bl.a. oplæg til udbudsbeskrivelse, 2D revit  
tegning, tekniske data og referencer.
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“Beklædningstegl fra 
Strøjer Tegl forener 
æstetik og funktionalitet 
- både når det handler om 
facaderenovering og  
nybyggeri. Teglens  
stoflighed, materialitet og 
skyggevirkning giver facaden 
dybde og fremhæver byg-
ningens linjer. Materialet er 
både robust og elegant i sit 
udtryk, og åbner op for helt 
nye måder at arbejde med 
tegl på.”

Friis & Moltke Architects

Campus Roskilde
Friis & Moltke

U3-221



Nordre Fælled
ONV Arkitekter & JaJa Architects
U3-221, U3-420 og U3-704

”Jeg tror, at den ophængte tegl, kunne være et  
bud på fremtidens bæredygtige, genanvendelige 
teglfacade. Ophængt på lette, højisolerede facade-
elementer  eller brugt til renoveringsopgaver, ser 
jeg Unity beklædningstegl fra Strøjer Tegl, som et 
meget seriøst facadeforslag.”

ONV Arkitekter





Retten Frederiksberg
3XN
U1-709 og B709



”Vi elsker at blive udfordret, finde  
løsninger og bruge materialer i en ny 
sammenhæng. Kan et murværk fx følge 
en dynamisk form, kan beklædnings tegl 
matche murværk og kan det følge en 
overflade, som er en lodret facade i den 
ene side og skrånende i den anden? 

Retten på Frederiksberg gav os mulighed 
for at eksperimentere med materialer 
og finde svar på disse spændende ud-
fordringer.”

3XN



”Da vi vandt konkurrencen om Den Røde 
By var det meget afgørende for os at 
sikre bygherre et sammenhængende 
børneunivers i røde beklædningstegl,  
så byggeriet forankredes i lokalområdet 
mellem den lokale kirke og skole, begge 
fuldmuret i røde tegl. Strøjer Tegl udvik-
lede Unity 2 med børstet overflade til 
projektet, og vi har fået det helstøbte, 
stoflige hus vi håbede på, hvor sol- og 
dagslys spiller smukt i facaderne.”  

Rubow Arkitekter



Røde By
Rubow Arkitekter
U2-276-B



Hos Strøjer Tegl har vi, gennem de seneste 150 år, udviklet forskellige former for 
tegl, for at imødekomme arkitekturens skiftende tendenser og tilbyde teglets 
robuste kvalitet på forskellige måder. I samarbejde med arkitekter, er der udviklet 
Unity beklædningstegl i tre formater med betegnelsen Unity 1, Unity 2  og Unity 3.

Det perfekte byggemateriale 
Tegl er både robust, 
bæredygtigt og helt naturligt
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Bæredygtighed og cirkulær 
tankegang er dagligdag hos 
Strøjer Tegl. Vi optimerer 
løbende vores ressource-
udnyttelse og indretter 
produktionen, så spild fra 
produktionen recirkuleres 
i produktionsprocessen og 
genbruges. 

Derudover produceres Unity 
beklædningstegl på lokal 
dansk ler, brændt på dansk 
naturgas iblandet biogas  
og der foretages rensning  
af røggasser. Teglen kan  
demonteres og recycles,  
og det kan derfor betegnes 
som et særdeles bæredyg-
tigt produkt. 

Målestok 1:5



Beklædningstegl anvendes til energioptimering,  
renovering og nybyg. Unity er en serie af teglproduk-
ter, der kan anvendes som anderledes teglløsninger. 

Modsat traditionelt murværk er der ingen fuger, som 
skal efterses efter en årrække, og man kan derfor anse 
denne type tegl, som det nærmeste man kommer en 
vedligeholdelsesfri klimaskærm.

U3-704

U2-276 U3-221

Børstet overflade



Strøjer Tegl Systems A/S

Bogyden 12

DK-5610 Assens

+45 64 79 13 99

salg@strojertegl.dk

www.strojertegl.dk

Kontakt os hvis du ønsker tilbud, rådgivning eller hvis du vil vide mere om Unity beklædningstegl.
Billedernes farvegengivelse bør kun betragtes som vejledende.


