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Nowości w wydłużonym formacie
XLDF (365 x 115 x 52 mm) dostępne są
w następujących odcieniach: Melbourne
o tradycyjnej, czerwonej barwie wypa-
lanej gliny; Portland o gładkiej po-
wierzchni i kolorze zgaszonej czerni;
Brisbane w odcieniu szarości z metalicz-
nym połyskiem; Darwin czerwona z brą-
zowym cieniowaniem; Canberra o kolo-
rystyce czerwono-brązowo-oliwkowej;
Adelajda mieniąca się na niebiesko
i czerwono oraz Perth w niespotykanym
odcieniu głębokiego brązu. Asortyment
firmy Röben powiększył się również
o dwa nowe kolory cegieł w wydłużo-
nym formacie LDF (290 x 115 x 52 mm)
– Melbourne oraz Darwin, a dodatkowo
kolekcja tego formatu została uzupełnio-
na o płytki klinkierowe i kątowe w ko-
lorach – Melbourne, Darwin, Adelajda,
Portland, Sydney, Brisbane.

Nowoczesne elewacje
z klinkieru

Zastosowanie klinkieru w wydłużo-
nych formatach wpływa na postrzega-
nie wyłożonych nimi płaszczyzn, nada-
jąc im bardziej współczesny charakter.
Ciekawym zabiegiem architektonicz-

nym jest również zestawienie cegły
w klasycznym formacie NF z wydłużo-
nymi formatami LDF i XLDF. Rozwią-
zanie to pozwala na stworzenie niepo-
wtarzalnej klinkierowej mozaiki – ory-
ginalnej, nowoczesnej i nietuzinkowej,
która niewątpliwie będzie wyjątkowa.
Kreując elewacje i wystrój wnętrz, war-
to wiedzieć również, że możliwe jest
wykończenie jednej powierzchni róż-
nymi barwami. Można to zrobić, łącząc
dowolną liczbę kolorów. Nie ma nic
bardziej oryginalnego niż taka klinkie-
rowa mozaika na zewnątrz lub we-
wnątrz domu. Oprócz bogatej kolory-
styki i wymiarów wyrobów klinkiero-
wych, na wygląd elewacji można także
wpływać przez: strukturę powierzchni
lica (może być gładka, ryflowana, pia-

skowana, łupana, ciosana); kolor fugi;
rodzaj wiązania (wozówkowe, gotyc-
kie, krzyżowe, blokowe, wendyjskie,
dzikie).

Dlaczego warto zdecydować
się na klinkier

Cegły i płytki klinkierowe to bardzo
chętnie wybierane rozwiązanie na ele-
wacje oraz do wnętrz. Są to bowiem ma-
teriały budowlane trwałe, ponadczaso-
we, odporne na wnikanie kurzu i brudu
oraz uszkodzenia mechaniczne, a do te-
go nie wymagają renowacji. Charakte-
ryzują się małą nasiąkliwością (do 6%)
i reakcją na ogień klasy A1. Są mrozo-
odporne i kwasoodporne, wykonane
w pełni z naturalnych surowców, a więc
należą do grupy ekologicznych materia-
łów budowlanych. Wypalane z gliny
w wysokiej temperaturze, czemu za-
wdzięczają swoją trwałość. Natomiast
w wyniku specjalnych technik wypala-
nia oraz zastosowania różnych dodat-
ków i glinek, uzyskuje się różne wybar-
wienia, odpowiadające aktualnym tren-
dom architektonicznym. Eksperci bu-
dowlani zgodnie oceniają, że elewacja
klinkierowa to inwestycja nawet
na sto lat.

Klinkier w wydłużonym formacie
marki Röben
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Firma Röben poszerzyła swoją ofertę o cegły klinkierowe w wydłużonym
formacie XLDF (365 x 115 x 52 mm) oraz o płytki klinkierowe i kątowe, od-
powiadające temu formatowi. Już teraz w ofercie dostępnych jest siedem
popularnych odcieni, doskonale wpisujących się w charakter nowoczesnych
projektów. Oferta powiększyła się również o dwa nowe odcienie cegieł klin-
kierowych w formacie LDF (290 x 115 x 52 mm) oraz sześć odcieni płytek
klinkierowych i kątowych również w tym formacie.

Elewacja domu z cegły klinkierowej
FARO szarej cieniowanej

Elewacja domu z cegły licowej ręcznie
formowanej Wiesmoor kohle białej


