Tagsten i tegl

- en smuk hilsen til fremtiden

Din sikkerhed
– 30 års totalgaranti
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Vi er importører af tyske og franske kvalitetstegltagsten. Vores producenter tilbyder nogle
af markedets bedste garantier. Alle produkter
er godkendte efter europæisk standard EN1304.
Dette er din sikkerhed for høj kvalitet og lang
holdbarhed.
Vi garanterer for, at de leverede tegltagsten svarer til krav
og standarder i henhold til EN1304.
Vi garanterer, at vores tagsten er vejrbestandige og egnede
til det danske klima.
I løbet af den gældende garantiperiode forpligter vi os til,
uden udgift for kunden, at erstatte de tagsten, der ikke lever op
til kravene i forholdt til normen.
Ud over de generelle betingelser, giver vi en totalgaranti på 30 år
I den gældende garantiperiode dækker vi, ud over de normale
garantibetingelser, desuden alle de udgifter, der må blive påført,
herunder arbejdsløn og hjælpematerialer, samt levering af tagsten.

En smuk hilsen til
fremtiden
Når man planlægger sit tagprojekt, skal man kigge mange år
ind i fremtiden. Ved at vælge tegltagsten er man fremtidssikret
både i forhold til holdbarhed, bæredygtighed og kvalitet.
Alle vores tagsten er fremstillet af hårdtbrændt skiferholdigt
ler – den rene vare, uden brug af tilsætningsstoffer. Alt kommer fra naturen og kan om mange, mange år gå tilbage til
naturen.
Skiferler og en hård brænding giver stenene en helt speciel
overflade og tæt struktur. Med garanti en lang levetid – og
megen glæde i hverdagen. Tagstenene bevarer skønheden
gennem regn, frost og anden påvirkning år efter år.
Solide, smukke og lette at håndtere – med 30 års totalgaranti.

Tysk grundighed og
danske traditioner
Hos Steffen Sten får du tegltagsten der holder. Og det handler
om meget mere end levetid.
Skal du renovere eller bygge nyt? Så vil vi gerne invitere dig til
et kig hos Steffen Sten.
Her finder du både de traditionelle klassiske tagstensformer
og farver, men også helt nye produkter,
som spiller sammen med nutidens
stramme linjer. Uanset hvilken
historie dit hus fortæller, kan
vores tagsten tale med.
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Falstagsten - den sikre løsning
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TEUTO

OPTIMAX

MODENA ROMERFALS

HP10 FLADTAGSTEN

Den klassiske
løsning.

Den økonomiske
løsning.

Den variable
løsning.

Den moderne
løsning.

Teuto vingefalstagstenens
dybe harmonisk svungne
form bringer liv i landskabet af tage. Netop denne
form har været foretrukket i de nordiske lande
gennem generationer.

OPTIMAX vingefalstagstenen er en videreudvikling
af den klassiske Teuto
tagsten – i samme gode
kvalitet.

Flad i bunden og samtidig
smukt bølget. Den er med
sine 11,4 stk pr m2
økonomisk i brug og yderst
variabel i dæklængden
(ca 25 mm.)

Den flade franske HP10
tagsten understreger
en stram arkitektonisk
linje. Tagstenen lægges i
forband, og vælger man
en sort variant kan den
næsten lede tankerne hen
på et skiferbelagt tag.

Den klassiske Teuto
tagsten er fremstillet af
de bedste materialer, og
egner sig til tagflader, som
skal udstråle ro og harmoni med omgivelserne.
På grund af den store
fleksibilitet og tolerance i
lægtegang mm. er Teuto
tagstenen også meget
velegnet til renovering af
ældre huse.
Teuto Vingefals, side 8

Det klassiske look bibeholdes, men ved anvendelse
af denne sten spares der
både tid, lægter og ikke
mindst tagsten, da denne
sten er større og hermed
antal sten pr m2 er mindre.
Optimax vingefals, side 10

Den har dobbelte top- og
sidefalse samt en tæt
4-stens overlapning.
Tagstenen er nem at
håndtere på taget og
trædefast, selv ved lave
taghældninger. Tagstenen
findes i mange flotte farver.
Modena romerfals, side 12

Vi vil ved denne tagsten
gerne fremhæve forkanten, som er elegant buet
og giver tagfladen et let og
harmonisk look.
False i top og side gør
denne tagsten yderst
fleksibel og sørger også
her for en tæt og stabil
tagløsning.
HP 10 Fladsten, side 14

Et tag fra Steffen Sten er et ganske
særligt tag
godt ler og hård brænding gør vores formpressede falstagsten til nogle af de bedste på markedet. Vandoptagelsen ligger under 3 % hvilket betyder, at tagstenene har en meget høj tæthed
og brudstyrke. Kvaliteten er i top og formen klassisk.
Det særlige ved vores tagsten ligger i falsen. De specielt konstruerede false gør tagstenene
meget fleksible at arbejde med og sikrer samtidig en tæt og holdbar tagflade.
Moderne fremstillingsmetoder giver tagstenene stor modstand mod negative påvirkninger fra
miljøet:
• Syrefasthed, dvs. ingen påvirkning fra atmosfærens syreindhold
• Fugtresistens
• Tydelig lav påvirkning af alger og mos

Valg af farve og overflade…
er en smagssag. Er der specielle hensyn at tage i forhold til omgivelserne eller er der frit spil
til ”leg”? Taget er en væsentlig del af husets profil og valget af farve og overflade på tagstenene ikke uvæsentligt. Vi danskere er ret traditionsbundne i forhold til vores valg af farver til
taget, og leger hellere med formerne. Dette afspejles i vores produktprogram.
NATUr: Den klassiske røde tagsten. Overfladen er ubehandlet og tagstenene fremstår med et
let farvespil.
ENgObErET: Den silkematte overflade opnås ved at tagstenene inden brænding påføres en
flydende lerbelægning, tilsat det ønskede farvepigment. Den silkematte overflade er diffusionsåben.
ÆDElENgObErET: Fremgangsmåden i fremstilling af ædelengoberede tagsten ligner den
man bruger ved engobering. Dog har man udover farvepigmenter tilsat engoben en andel glas,
for en blankere overflade. Uden at være for prangende opnås en overflade, der i egenskaber
nærmer sig en glaseret tagsten, men stadig er diffusionsåben.
glASErET: Vores glaserede tagsten påføres før brænding en glasur med så høj glasandel, at
tagstenen fremstår blank. Det tykke lag glasur lukker tagstenens overflade totalt og gør den
afvisende overfor alle påvirkninger.

Topfals
Sidefals
Vandføring direkte
på tagfladen
Tredobbelt overlapning af fodfalsen,
også i helt udtrukket tilstand
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Af naturen og tilbage igen
– et bæredygtigt produkt
bæredygtighed er i dag i fokus i forhold til alt, der har med
byggeri at gøre. både når det gælder fremskaffelse, bearbejdning og bortskaffelse. Væsentlige faktorer er her produktion,
vedligehold og produkternes levetid, ligesom det ikke er
uvæsentligt, om produkterne kan genanvendes eller nedbrydes.
ler er et naturligt forekommende materiale, som er let tilgængeligt, og omgivelserne påvirkes ikke negativt ved gravning efter ler. lermaterialet udvindes i nærheden af teglværkerne, og al den ler, der transporteres til teglværket bliver
anvendt. i tilfælde af fejlproduktioner genanvendes disse i
nye produktioner. Der er altså intet spild i forbindelse med
produktion af teglprodukter.
Eneste væsentlige miljøfaktor er energiforbruget ved tørring og brænding af
produkterne. Disse brændes ved høje
temperaturer, for at sikre den gode
kvalitet samt lange levetid.
Vores overfladebehandlede produkter
er fremstillet med blyfrie engober og
glasurer, så der ikke udledes skadelige stoffer i spildevandet. Vores tagsten er ligeledes af så høj
kvalitet, at de ikke silikone-behandles.
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Hertil kommer, at vores tegl har en forventet levetid på væsentligt over 100 år.
Det bliver bare smukkere med tiden.

EN
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Tegl er et langtidsholdbart byggemateriale, som ikke kræver vedligehold eller
behandling med kemikalier. Tegl giver
ikke miljømæssige problemer ved nedbrydning eller bortskaffelse. i Danmark
genanvendes ca. 95 % af alt tegl.

lergrave danner rammen om nyt liv. Der er rigtig gode traditioner for at reetablere landskabet efter endt gravning og
skabe rekreative områder, plante skov eller etablere landbrug.

< Tysk skiferler
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Teuto Vingefalssten - den
klassiske løsning.
Med sin dybe harmonisk svungne form, ligner Teuto den traditionelle vingetegl, som har været anvendt i Danmark gennem
generationer.
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På grund af den store fleksibilitet og tolerance i lægtegang
mm. er Teuto tagstenen meget velegnet til både renovering af
ældre huse samt nybyggeri med øje for traditioner.
De dybe dobbeltfalse gør, at tagstenene låser sikkert ind i hinanden og samtidig er Teuto utrolig nem at arbejde med pga.
sin store fleksibilitet – kan skubbes op til 30 mm i højden og 6
mm i bredden.
Med sine tætte false og gennemsnitligt 13,5 sten pr m2 er
Teuto et godt og sikkert valg.

Teuto Vingefalssten
Produktdata
Vægt pr m2 ................................................45 kg
Forbrug pr m2 .................................Ca 12,4 stk.
Antal pr palle ........................................240 stk.
Taghældning min. .....................................22 gr.
Anbefalet dæklængde ..........................33,5 cm
Dæklængde – variabel .................... 32 – 35 cm
Anbefalet dækbredde ...........................22,7 cm
Dækbredde – variabel ...................22,4 – 23 cm
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Teuto varianter

Teuto
naturrød
glans 0

Teuto
kobberbrun
engoberet
glans 4

Teuto
skifer
engoberet
glans 4

Teuto Vingefalssten inspiration

Teuto
diamantsort
ædelengoberet
glans 10

Teuto
carbonsort
ædelengoberet
glans 40

Teuto
dybsort
glaseret
glans 90

Optimax Vingefalssten
- den økonomiske løsning
Optimax er en videreudvikling af den klassiske Teuto tagsten
– i samme gode kvalitet.
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Det klassiske udseende og de dybe false bibeholdes, men ved
anvendelse af denne sten spares der både tid, lægter og ikke
mindst tagsten, her anvendes ca. 10 – 10,6 stk sten pr m 2.
Lige så nem at håndtere som Teuto - men lidt mindre variabel
i mht. lægtegang og dækbredde.

Optimax Vingefalssten
Produktdata
Vægt pr m2 ............................................... 37 kg
Forbrug pr m2 ................................ Ca 10,5 stk.
Antal pr palle ....................................... 240 stk.
Taghældning min. .................................... 22 gr.
Anbefalet dæklængde ..........................38,5 cm
Dæklængde – variabel ................. 37,5 – 39 cm
Anbefalet dækbredde ...........................25,2 cm
Dækbredde – variabel .................. 25 – 25,4 cm

11

Optimax varianter

Optimax
naturrød
Glans 0

Optimax
kobberbrun
engoberet
Glans 4

Optimax
skifer
engoberet
Glans 4

Optimax Inspiration

Optimax
diamant
sort ædelengoberet
Glans 10

Optimax
carbonsort ædelengoberet
Glans 40

Modena
romerfalstagsten
Tilbehør
til Teuto/Optimax/Modena
- den variable løsning
– flad i bunden og samtidig smukt bølget. Den er med
sine 11,4 stk pr m2 økonomisk i brug og yderst variabel
i dæklængden (ca 25 mm)
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Rygning

Den har dobbelte top- og sidefalse samt en tæt 4-stens
overlapning. Tagstenen er nem at håndtere på taget og
Rygningsstart
Rygningsslut
Rygningsskive
trædefast, selv ved lave taghældninger. Tagstenen findes 
i mange flotte farver.

Valmbegynder

Valmklokke

Rygningsbånd

Tagtrin

Dobbeltvinge

Vindskede venstre

Vindskede højre

Udluftningssten
til tagfladen
(kun til Teuto)

Tudsen i tegl med overgangsrør i Ø 12 cm

Flexaftræk i plast

Modena Vingefalssten
Produktdata
Vægt pr m2..............................................40,5 kg
Forbrug pr m2....................... Ca 11,4 – 12,5 stk.
Antal pr palle........................................ 240 stk.
Taghældning min...................................... 18 gr.
Anbefalet dæklængde...........................35,5 cm
Dæklængde - variabel................... 34 – 36,5 cm
Anbefalet dækbredde............................23,7 cm
Dækbredde............................................23,7 cm
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Modena varianter

Modena
kobberbrun
engoberet
Glans 4

Modena
skifer
engoberet
Glans 4

Modena varianter

Modena
diamantsort
ædelen
goberet
Glans 10

Modena
carbonsort
ædelen
goberet
Glans 40

Modena
graphite
ædelengoberet
Glans 45

Modena
amarena
ædelengoberet
Glans 42

Modena
dybsort
glaseret
Glans 90

Modena
brun
glaseret
Glans 90

Tilbehør til Teuto/Optimax/Modena
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Rygning

Rygningsstart

Rygningsslut

Rygningsskive

Valmbegynder

Valmklokke

Rygningsbånd

Tagtrin

Dobbeltvinge

Vindskede venstre

Vindskede højre

Udluftningssten
til tagfladen
(kun til Teuto)

Tudsen i tegl med overgangsrør i Ø 12 cm

Rygningsbeslag universal

Flexaftræk i plast

Sidefalsbindere universal

rygningsafslutning

rygningsafslutning
ved brug af
vindskeder

inspiration
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Den moderne løsning
bryd med traditionerne og tilføj dit hus et smukt og eksklusivt
udtryk.
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Den flade franske HP10 falstagsten understreger en stram
arkitektonisk linje. Tagstenene lægges i forband, og de brudte
linjer giver et smukt spil i tagfladen og for de sorte tagstens
vedkommende et næsten skiferagtigt udseende. Denne tagstens specielle design gør, at tagstenens forkant fremstår
tynd og elegant.
Også denne tagsten er yderst variabel og har en dæklængde
på mellem 31 – 37,6 cm. Forbruget ligger mellem 10 – 13 sten
pr m2.
Denne tagsten findes også i varianten HP20. Man har samme
forbrug som ved HP10, men med synsmæssigt dobbelt så
mange sten. Dette opnås ved en optisk perforering på langs af
stenens midte. (se billede næste side)

HP 10 fladtagsten
Produktdata
Vægt pr m2 ........................................ 43 – 56 kg
Forbrug pr m2 .............................Ca 10 – 12 stk.
Antal pr palle ........................................240 stk.
Taghældning efter beliggenhed min. 24 / 29 gr.
Anbefalet dæklængde .............................34 cm
Dæklængde – variabel ................. 31 – 37,6 cm
Anbefalet dækbredde ...........................26,8 cm
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HP 10 fladtagsten varianter

HP 10
naturrød
Glans 0

HP 10
rustik rød
flammet
Glans 0

HP 10
skifer
engoberet
Glans 3

HP 10 fladtagsten inspiration

HP 10
zink
engoberet
Glans 3

HP 10
argentique
ædelengoberet
Glans 10

Tilbehør
rygningsdele
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rygningssten

Valmklokke
med 3 eller 4
åbninger

Valmbegyndersten

Plade til
rygningsafslutning

Afslutningssten

Halv tagsten

Hel afslutningssten venstre/
mod højre afsluttes med hel
eller halv alm.
tagsten

Halv afslutningssten venstre

Tilbehør

Udluftningssten til tagfladen

Flexaftræk

Halv vindskedesten venstre
(findes også
som højre)

hel vindskedesten
højre (findes også
som venstre)

HP10 inspiration
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Specialtagsten
Vi ønsker på de kommende sider at vise et udpluk af de mange
muligheder, der findes i forbindelse med tagbelægninger i
tegl.
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Vores franske producent tilbyder et væld af muligheder – alle
i bedste kvalitet. Formpressede og fremstillet på baggrund af
hårdtbrændende klinkeler. Finder du ikke hvad du søger, så
kontakt os. Kun fantasien sætter grænser - næsten.

bæverhaler
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bæverhaler
En eksklusiv tagløsning til det helt
specielle byggeri. Stenene her er i
en rustik rød
overflade, men
findes flere
forskellige
udgaver.

Mediterranske tagsten
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Mediterranske tagsten udformet
som den klassiske munk/nonne
sten.
En spændende og anderledes
løsning på tagprojektet.
Fås i et væld af farver.

Team Steffen Sten
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Projektsalg
Michael Steffen
Alex Winsley

michael@steffensten.dk
alex@steffensten.dk

+45 26716430
+45 20372039

Intern salg og marketing
Helle Steffen
Lone Honore
Victor Steffen
Claus Schulz

helle@steffensten.dk
lone@steffensten.dk
info@steffensten.dk
claus@steffensten.dk

+45 22511761
+45 51146485
+45 65916430
+45 30610899

Økonomi
Joan Tankær
Carolin Steffen

mail@steffensten.dk
mail@steffensten.dk

+45 65916430
+45 65916430

rene@steffensten.dk

+45 27146430

Lager
Rene Pedersen
Steen Laubuch

Tegl, der holder
Hos Steffen Sten får du tegltagsten, der holder. De holder til
det danske vejr – og uvejr. De holder i selskab med både nybyg
og stolte håndværkstraditioner. De holder i valget af råstoffer.
Og skønheden – den holder også, som årene går.
Tilsæt bare godt håndværk.
Steffen Sten har eksisteret siden 1997, og beskæftiger sig
med import af teglprodukter. Vi har bl.a. agenturet på produkter fra den store tyske familieejede teglproducent AbCKlinkergruppe, beliggende omkring recke ved Osnabrück.
(www.abc-klinker.de)
Vi er en engrosvirksomhed med base centralt på Fyn, og
vores salg foregår via et net af byggematerialeforhandlere og
trælaster i hele landet samt Sverige.
Om det gælder store offentlige byggerier, opførelsen af private parcelhuse, større eller mindre renoverings-opgaver, er
det os en glæde, at kunne levere tagsten fra vores producenter
til det skandinaviske marked. Vi bestræber os på, at kvalitet,
leveringssikkerhed, service og logistik altid er i top.

Steffen Sten ApS
Havnegade 70B11
Åløkkevænget
5000 Odense C
Tel.: +45 6591 6430
Tel.: +45 6591 9840
6430
Fax:
Fax: +45
6531 6430
Email:
info@steffensten.dk
www.tagsten.net
Email: info@steffensten.dk
www.steffensten.dk

