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FACADETEGL

V. MEYER A/S

VALLENSBÆKVEJ 26-28          DK-2605 BRØNDBY         TELEFON: +45 33 79 33 66         WWW.VMEYER.DK         INFO@VMEYER.DK



MILJØBEVIDST MODERNE VIRKSOMHED

V. MEYER A/S er en miljøbevidst moderne virksomhed, grundlagt i 1907. 

Vi tilbyder kvalitetsprodukter indenfor tegltagsten, facadetegl samt naturskifer 

til både facade og tag.  

Hos V. MEYER A/S sætter vi en ære i at være servicemindede og fleksible. 

Vi lægger vægt på altid at have et godt og solidt forhold til vores forhandlere 

og øvrige samarbejdspartnere. Hos os er kunden altid i centrum.

CREATON MOTIO facadetegl fås både som gennemfarvet eller engoberet 

med naturlige farver der tilpasser sig til den omkringliggende kontekst. 

Teksturen fremtræder naturlig med spil.



RÅVAREN LER
Råmaterialerne, der bruges til fremstilling af facadetegl, hentes flere steder i 

Tyskland. CREATON’s ler miner ligger i umiddelbar nærhed af produktions 

faciliteterne.

Tendensen mod naturlige materialer fortsætter uformindsket, især i 

byggesektoren. Bag dette ligger et dybt følt ønske om ægthed og originalitet.

30 års produkt garanti 
og 10 års totalgaranti på

CREATON MOTIO facadetegl. 



NATURAL RED 

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk) 

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat

- Børstet



NUANCED RED

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk) 

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat

- Børstet



MAPLE RED

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk) 

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat

- Børstet



GROUND STRATA

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk) 

Fås som L-Shape og U-Shape. 

OVERFLADER:

- Glat

- Børstet



MAGAN BROWN

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk) 

Fås som L-Shape og U-Shape. 

OVERFLADER:

- Glat

- Børstet



OAK BROWN

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk) 

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat

- Børstet



FOREST DUFF

Gennemfarvet

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk) 

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat

- Børstet



SLATE GREY

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk) 

Fås som L-Shape og U-Shape.

OVERFLADER:

- Glat

- Børstet



SAND WHITE

Dimension 200x400x24 mm (14mm tyk) 

Fås som L-Shape og U-Shape.   

 OVERFLADER:

- Glat

- Børstet



VI HAR FOKUS PÅ EN GRØNNERE FREMTID. 

For klimaet, vores planet og de mennesker, der bor på den.

Bæredygtighed er en af grundprincipperne i udviklingen af CREATON MOTIO 

facadetegl. Den åbner for nye muligheder, minimerer CO2 udledning og bidrager 

til det lokale samfund.

Ler er et rent naturprodukt, selv efter forarbejdning er det et meget bæredygtigt 

byggemateriale. CREATON MOTIO facadetegl holder sin integritet meget længe 

og beskytter din bygning uden vedligeholdelse gennem flere generationer.

Leret vi anvender er af høj kvalitet og udvindes lokalt. Den sidste face af ler 

udgravningen er at genintegrere den originale lergrav tilbage til landskabet, 

som en del af naturen - et område til reetablering eller forarbejdning til 

landbrug. Med CREATON MOTIO sparer vi på materialet og udvikler 

teglet mere skånsomt for miljøet.



BÆREDYGTIGE MATERIALE EGENSKABER, 
DER BIDRAGER TIL BYGNINGENS VÆRDI

Kvaliteten af   et byggemateriale eller produkt er ikke kun defineret af dets 

egen lange levetid og lave vedligeholdelseskrav, men også af dets bidrag 

til den langsigtede værdibevarelse af en ejendom.



We use Hydro CIRCAL in our products. 

Hydro CIRCAL is a range of aluminium 

products made with recycled, consumer 

scrap. The higher the recycled content, 

the better it is for the environment.

Hydro CIRCAL is produced by the alumini-

um company Hydro, by operating the most 

advanced sorting technology in the industry 

allowing us to provide one of the highest 

recycled content in the market.

We use Hydro CIRCAL 75R that contains 

a minimum of 75% post-consumer scrap. 

When guaranteeing more than 75% 

recycled content, Hydro can guarantee 

aluminium that has reached its end of life 

as a product in use and brought back into 

the loop. The production process is fully 

traceable, and the product is certified by an 

independent third party. (DNV GL) Hydro 

can guarantee a CO2 footprint below 2.3 

kg with Hydro CIRCAL 75R.

CO2 AFTRYK 
PÅ UNDER 

2,3%

MINIMUM

75%
GENBRUGS
ALUMINIUM

75% GENANVENDT ALUMINIUMS 

PROFILER TIL DIN  

UNDERKONSTRUKTION.

Med Hydro aluminiums montageprofiler er bæredygtighed tænkt 

med i processen. 

Disse profiler giver under 2,3 Kg CO2 aftryk på vores klima. 

Alle vores aluminiums montageprofiler er fremstillet af minimum 

75% genanvendt aluminium, uden det påvirker materialets integritet. 
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Note:
Såfremt du har spørgsmål til V. Meyer’s tegningsmateriale, er du meget velkommen til at kontakte os. 
Vi opdaterer tegningerne løbende med produktets udvikling og ændringer, det er derfor på eget ansvar at holde sig 
opdateret. Tegningerne er til rådighed i PDF format på www.vmeyer.dk. Alle tegninger er kun vejledende. 
Brug af tegninger fra V. Meyer sker på eget risiko og ansvar.

Adresse:

Adresse: Vallensbækvej 26-28
Telefon: +45 33 79 33 66
E-mail: info@vmeyer.dk

Dato:Tegn nr.:

Enme: Skala:

Type:

1 : 1

12/10/20P6.2

Hydro Aluminiumsprofiler

Creaton Skærmtegl

Lægteprofil

Z-profil
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FARVER INSPIRERET FRA NATUREN

MOTIO facadetegl er opbygget af ler og ler-muld (loam), hvilket gør at stenen med 

sin gennemfarvede materialitet fremtræder unik. 

Facadeteglen produceres i CREATONS top avancerede produktion i Guttau på en 

metode der hedder KERALIS.  Kun førsteklasses ler er egnet for sådan behandling, 

hvilket stiller krav til udvælgelse af råmateriale og god forberedelse af bearbejdningen.

 

Leret sættes under markant større tryk før den ekstruderes til den ønskede profil. 

Det udformede ler bliver derefter, med den innovative teknologi, brændt i en ovn på 

1200o C. Denne metode giver MOTIO meget gode egenskaber i styrke, levetid, 

lethed, og en lav vandabsorption på 6,5 %.

Alle produkter er certificeret i henhold til EN 1304. samt at produktionsstedet også 

er ISO 9.001, ISO 14.001, ISO 50.001 certificeret.

CUSTOM 
MADE

COLOURS

FARVER INSPIRERET AF KUNDEN

MOTIO facadetegl tilbydes også i specical farve efter opgave og kunde ønske.



GENEREL INFORMATION:
Produktnavn: ..........................................................  MOTIO

Type: .......................................................................  L-Shape/ U-Shape.

Farver: ....................................................................  Natural Red, Nuanced Red, Maple Red
   Ground Strata, Megan Brown, Oak Brown 
   Forest Duff, Slate Grey and Sand White

Klassificering: ..........................................................  NF, CE produceret int. EN1304.
   (evt. DS/EN 12152: 2002 og 
    DS/EN 1364-3:2014) 

Stk. pr. bundt ..........................................................  8 pcs..

Antal pr. palle .........................................................  432 stk.

Garanti: ..................................................................  30 års produkt garanti 
   10 års totalgaranti

TEKNISKE DATA
Dimension ..............................................................  200x400x24 mm (14mm tyk)
Vægt pr. sten ..........................................................  2,45 Kg
Mængde pr. m2.......................................................  16,66 stk. (lægte afstand = 150 mm)
Vægt pr. m2 ...........................................................  40,8 Kg (uden bagkonstruktion)
Minimum lægteafstand. ..........................................  100 mm (65 mm overlap fra skruehul)
Maks lægteafstand .................................................  150 mm (15 mm overlap fra skruehul)
Brandklasse .............................................................  A1
Vandabsorption ......................................................  6,5 %

OPBEVARING
MOTIO facadetegl bør opbevares tørt og beskyttet mod vejrpåvirkninger, samt tyverisikret på 
byggepladsen. 

BEARBEJDNING:
For at sikre det bedste resultat, anbefales at man anvender en vådskærer med diamant klinge 
når facadeteglet skal tilpasses. Facadeteglet er forboret. Er det nødvendigt at bore anvendes 
murbor eller diamantbor. 

VIGTIG NOTE:
Beskadiget tegl må ikke monteres.
Bore- og skærestøv kan brænde sig fast i overfladen. Derfor skal støvet fjernes med det samme. 

MONTAGE:
Afstanden mellem første og anden lægte er 220 mm fra top til top. 
Afstanden mellem de efterfølgende lægter er 260 målt fra top til top. 
Teglet har små variationer i farve og tekstur. Det anbefales derfor at teglet blandes fra 
min.  4-6 paller, sådan at et tilfredsstillende farvespil opnås på facaden. 

SIKKERHED:
Ved bearbejdning af produkter fra V. Meyer er Sikkerhedsforholdene som alle øvrige 
byggematerialer underkastet arbejdsmiljølovens bestemmelser. Ved mekanisk bearbejdning, som 
f.eks. skæring, slibning eller boring vil facadeteglene kunne frigive støv. Det anbefales derfor at:

-  Bruge værktøj med støvfilter, for at undgå at indånde støvet.

-  Bruge personligt sikkerhedsudstyr, for at beskytte synet, hud og hørelse 
 samt for at undgå at indånde støv.  

-  Sørg for tilstrækkelig ventilation, hvor facadeteglet bearbejdes.
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DOWNLOAD CREATON MOTIO 
DETALJETEGNINGER PÅ: 
vmeyer.dk/wp-content/uploads/2021/01/
V-Meyer-Facade-tegl-Motio-2021.pdf

Hvis du har spørgsmål til 

V. Meyers tegningsmateriale, 

er du meget velkommen til at 

kontakte os. 

30 års produkt garanti 
og 10 års totalgaranti på

CREATON MOTIO facadetegl. 


