
Terca Téglaburkolatok - Homlokzatok dísze 

A Jerca Téglaburkolatok homlokzati téglái épületek küls ő felületeinek, 

homlokzatainak, kérnényeinek, illetve kerítések és kerti építmények 
burkolására ős díszítésére alkalmazhatóak. 

A ló minőség ű burkoló- ős klinkertéglákból a gazdag szín- ős tormaválaszték 
révén egészen egyedi és esztétikus falfelületek alakíthatóak ki, szabad teret 
engedve ezzel a tervező Lntáziájanak. Alkalmazásával kiválo épületfizikai 
tulajdonságai miatt tovább javíthatjuk a falazat h őszigetel ő ős hő tároló 
képességét, igy pénzt ős energiát takaríthatunk meg. 

természetes anyaga révén a téglaburkolat illeszkedik a tálba ős egészséges 
lakóklímát biztosít. A klinkertégla igen jo színtartó és hangszigetelö, emellett 
ellenáll a savaknak és a különféle id őjárási tényez őknek. 

A ferca T ő glaburkolatok egyszer ű en épithető ős a karbantartási igénye is 
csekély, így lellilításkor is érdemes ezt az életre szóló megoldást alkalmazni. 

AL Ő i recept 
Az égetett kerrniát szinte a természet adta az épít ő ember kezébe, 
alkotóelemei	 agyag, viz, tűz	 kezdettő l fogva rendelkezésre álltak. 
1- gyedülálló tulajdonságai miatt több mint 6000 éve használják, az igy készült 
opuletek emberölt őkön át szolgálják a ház lakóit. A kerámia hurkolo-
es klinkertéglákal szépségüknek, egyediségüktiek ős jó variálhatóságuknak 
koszőni elben napjainkban egyre többen fedezik fel. 

A rrregnbvukedetl elvárásoknak eleget téve a Wienerberger otvözte 
az ősi építőanyag előnyeit a technika legmodernebb lehet őségeivel: 
ennek eredményeként született meg a Terca Jéglaburkolalok. 
A Terca hurkol ő- és klinkerleglák tetszet ős megoldást nyujtanak 
az építkezőknek házuk ős környezetük id ő tálló, igényes kialakitásához 

Miért érdemes a Terca Téglaburkolatokat használni? 
Jemineszetes, környezetbarát anyag 

Idő talla es tarlos 

Nagy ellonállokőpesség jel rendelkezik: kopásálló, fagyálló ős saválló 

Csekély a karbantartási igönye 

Gazdag szinválasztok a sarqás szineklól a vörös számos árnyalataig 

Valtozatos tormavalaszték 

Kulonleges leluletvalaszlek, sima, ruszlikus, honiokszórt, húzott ős erdesitetl 

Kiváló épuletfizikai tulajdonságokat köka;önöz az épületnek, alkalmazásával lavithato a 
hőszigetelő és hő tamiiló képesség, valamint a hangszigetelö képesség 

Kreatív építészeti megoldásokat lesz Ichelove


