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Hög kvalitet, individuell, elegant: 
 Meldorfer® Exklusiv-serien  i två nya format underlättar sofistikerade stenutseenden  i interiöra och yttre områden.

Stockholm Köpenhamn

• Mycket lätt och flexibel
• För interiörer och exteriörer
• UV- och väderbeständig
• Goda  diffusionsegenskaper för vattenånga
• Robust, slagtålig, reptålig
• Brandegenskaper: låg brandfarlighet B1
• Tjocklek: Endast 4 - 6 mm
• Handgjorda, individuella ytor
• Färgernas/Format OSLO, STOCKHOLM, 

KOPENHAGEN (l x h): 400 x 40 mm
• Färgstorlek AMMAN (l x h): 300 x 135 mm

Meldorfer® Exklusiv tegelsten med platt 
motstående tegel
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Meldorfer® Exklusiv
Beklädnadstegel som sätter nya designtrender  

Ta en titt på de nya formaten och färgerna i Meldor-

fer  Exklusiv-sortimentet. Oavsett om det är långs-

träckta platta fasader med skandinavisk effekt eller 

sandstensutseendet i blockformat – med Meldorfer 

Exklusiv kan du erbjuda dina kunder nya trender för 

individuell och elegant inredning och exteriör.

Med Meldorfer® Exklusiv beklädnadstegel av 

hög kvalité kan eleganta visuella murverkseffekter 

erhållas på ett enkelt sätt. Den lätta, tunna struktu-

ren ger här   i kombination med energibesparande 

Capatect fasadsystem  en visuell effekt som annars 

bara skulle kunna uppnås med dyra, tunga tegel-

konstruktioner.

Attraktiva färger och format

Färgerna OSLO, STOCKHOLM och KOPENHAGEN 

tar sitt uttryck från Skandinavien. De är tidsenligt 

eleganta och kan integreras i många arkitektoniska 

stilorienteringar. En ny funktion är det smala, långs-

träckta „akterspegelformatet“. För första gången är 

detta nu tillgängligt som en „lätt“ tegelvariant i det 

format som efterfrågas i tegelsammanhang. En kva-

dratmeter väger endast ca 4,7 kg och kan därför 

monteras på det förstärkta putsade tilläggsisolera-

de systemet utan kostsamma infästningsmetoder.

Utformning i AMMAN som replikerar en sandsten, 

med blockformatet vilken finns i Jordanien ger en 

elegant mediterran ean stil, vikten här är ca 5,1 kg/

m². 

Mångsidig i design – med stil

Med Meldorfer®  Exklusiv-serien har du en produkt 

tillgänglig som gör det möjligt  att få snygg design 

och visuella effekter på lätta väggkonstruktioner. 

Offentliga lokaler , foajér, försäljning och show-

rooms är idealiska  tillämpningsområden för den 

ljusa och platta beklädnadstenen. Oavsett om det 

är i ett privat hushåll eller på offentliga byggnader 

såsom hotell, restauranger och andra kommersiella 

lokaler. De lätta beklädnadsteglet är handgjort med 

högkvalitativa råvaror, ger ett naturstensutseende 

med stil såväl interiört som exteriört.

Mångsidig  i design – och hållbarhet!

Även förhållandet mellan pris och prestanda ger 

tydliga fördelar: Kostnadsfördelarna med den 

slimmade, enkla systemkonstruktionen  är inte 

obetydliga jämfört med ett traditionellt tegel. Till 

detta kommer att arbetsinsatsen av massiv tegel-

vägg är betydligt högre och mer kostnadskrävande. 

Ytterligare ekonomiska pluspunkter i Meldorfer® 

Exklusiv-sortimentet är materialets robusthet och 

tvättbarheten. Med sitt långa underhållsintervall 

minskas kostnaderna över tid.

Oslo Oslo utan fog (endast möjlig i interiörer) Amman



För mer information och kontaktuppgifter:

caparol.se/fasadsystem

Caparol är en internationell puts- och färgexpert som utvecklar 
och marknadsför ett komplett sortiment av unika puts- och måleri-

produkter av högsta kvalitet. Våra kunniga, engagerade och motiverade 
medarbetare hjälper och vägleder också varje kund när de planerar sitt projekt.

Caparolgruppen är Europas största privatägda färgföretag med verksamhet i över 
30 länder. Hos oss finns långt över 100 års samlad erfarenhet kring kvalitetskrav 

från alla typer av marknader, temperaturer och väderförhållanden. I Sverige 
ligger huvudkontor, lager och produktion i Göteborg. Med rikstäck- 

ande distribution och komplett sortiment är vi idag den själv- 
klara partnern till både proffs och privatpersoner.


