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Tagsten og facade.
Standard er natur rød vingefalstagsten. Dette er en tagsten i høj kvalitet, der er produceret uden
nogen efterbehandling og som derfor fremstår med sin naturlige røde farve. Desuden er der
mulighed for engoberede tagsten eller glaserede tagsten. Engoberede tagsten er fremstillet ved at
stenene efter tørring, men inden brænding, påsprøjtes en "engobe". Engobe er tagsten, der er knust
og malet til støv. At engobe påsprøjtes inden brænding, gør at stenene ikke mister farven, men er
meget modstandsdygtige overfor solens UV-stråler. Denne engoberede overflade er en af de
stærkeste overflader man kan få, med en stor brudstyrke og mindre modtagelig for mos, alger o.lign.
Både engoberede tagsten og glaserede har en overflade, der holder sig flot og ren i mange år. For
engoberede tagsten kan vælges mellem kobber rød og sort og for glaserede tagsten kan vælges
mellem burgunderrød og sort.

Naturrød.

Matsort engoberede.

Sort glaserede.

Burgunderrød glaserede.
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Kobberrød engoberede.
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Inddækning under tagudhæng.
Som standard er der ingen inddækning, det vil sige at spærkonstruktionen er synlig. Herunder vist
princip billeder. Tagudhæng med inddækning afslutter huset flot og giver mindre vedligehold.

Tagudhæng uden inddækning.

Tagudhæng med inddækning.

Facadearealer med beklædning.
Beklædning af visse facadearealer har til formål at løfte huset arkitektonisk, samt i nogle tilfælde at
skjule samlinger mellem væg elementer. Med denne beklædning får huset et meget flot udtryk. Der
kan vælges mellem almindeligt facade træ og cementbaserede brædder (også til inddækning under
tagudhæng). Fordelen ved cementbaserede brædder er, at de er ubrændbare, at de ikke skal males,
de rådner ikke, de revner ikke og at de er vedligeholdelsesfrie. Samtidigt ligner de til forveksling
træbrædder. Desuden er skruer og andet tilbehør indfarvet i samme farve som brædderne.

Til venstre facadetræ. Til højre cementbaserede brædder, fås i
mange forskellige farver. Brun og lys grå er vores standard.
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