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BESØG VORES SHOWROOM
V. MEYER A/S ER EN MODERNE VIRKSOMHED, DER BLEV GRUNDLAGT I 1907.
V. Meyer 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. Vi har en af markedets bedste garantier. Det er din sikkerhed for god
kvalitet og holdbarhed langt ud i fremtiden.
Vi råder altid til at tage kontakt til en professionel håndværker omkring oplægning af et nyt tegltag.
Såfremt du selv ønsker at købe tagsten eller yderligere hjælp omkring materialer til dit nye tag,
råder vi dig til at kontakte din lokale tømmerhandel.
Alle produkter er EN1304 godkendte efter europæisk standard.

Besøge vores showroom Architectum i Brøndby på:
Vallensbækvej 26-28, 2605 Brøndby.
Vi har åbent på hverdage efter aftale på telefon: 33 79 33 66
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Sinfonie

®

Vingefalstagsten

Grundet en helt ny falsteknik egner SINFONIE®
sig også til meget flade tag fra 10º taghældning,
såfremt taget har et fast undertag.
Kileformede støtteribber på langs forbedrer
statikken og leder eventuelt forekommende
kondensvand ud på tagstenen og taget.
Takket være den optimale øvre og nedre fals opnår
vi den højeste sikkerhed mod indtrængen af regn og
fygesne. Dette har vi gjort uden at gå på kompromis
med SINFONIE® tagstenens smukke udseende.
SINFONIE tagstenen er produceret med yderst solide
og tætte falser der sikre en optimal og sikker
vandafledning.
Til trods for en stor fleksible lægteafstand i
SINFONIE tagstenen, er du med SINFONIE®
tagstenen sikret en usædvanlig tæthed i taget.
En fleksible og robust tagsten der skal bruges til et
tæt tag, der konstant er udsat for selv den hårdeste
vind, slå regn, fygesne og ekstreme nedbør er hvad
vi anser for at være god kvalitet
Creaton yder 30 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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Futura

®

Romer falstagsten

I formatet, designet og i alle detaljer har den store
lertagsten FUTURA® virkelig en masse fantastisk
at tilbyde på. På grund af det store format på
300 x 482 mm. har du virkelig mulighed for at opnå
en økonomisk flot tagsten med et kvadratmeter
forbrug på ca. 10,8 stk./m2.
Formen har en vekselvirkning med bløde overgange
mellem lys og skygger på og forårsager en stor
optisk overflade virkning.
FUTURA® har en fleksibel lægteafstand på hele
29 mm. Det betyder stor mulighed for en optimal
tilpasning ved inddeling af tagfladen.
FUTURA®s unikke falssystem er udviklet for optimal
beskyttelse mod slagregn og fygesne.
Creaton yder 30 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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Melodie

®

Vingefalstagsten

MELODIE® er udført med samme profil som de
gamle danske tagsten, med et æstetisk klassisk
udseende. Dertil er der udviklet en moderne
teknologi, der gør MELODIE® utrolig fleksibel, og
derfor lettere at arbejde med for håndværkeren.
MELODIE® har en utrolig fleksibel lægteafstand
på hele 34 mm. Dette giver stor mulighed for en
optimal tilpasning ved inddeling af tagfladen.
Desuden er tagstenen produceret med to brede
støttepunkter, udført med en afstand, der giver en
stabil lægning. Tagstenens unikke fals system er
udviklet til optimal beskyttelse mod slag-regn og
fygesne.
Creaton yder 30 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk

Glans -

Naturrød

10

Glans 5

Kobberrød
engoberet

Glans 2

Skifersort
engoberet

Glans 8

Antrcit ædel
engoberet

Glans 33

Sort ædel
engoberet

Glans 77

Sort
glasseret

11

HF14/Vario

®

Vingefalstagsten

Meyer-Holsen teglstenen HF14/VARIO® er fremstillet
af 100% ren skifer ler, et materiale der udover at
gøre stenen let og stærk, også sikre en lav fugtoptagelse på kun ca. 3 - 4%, hvilket betyder stor modstandsdygtighed overfor smuds og algebelægninger
pa taget, samt deraf mindre vedligeholdelse for at
bevare det smukke udtryk.
HF14/VARIO® har en vægt pa kun 2,8 kg pr. stk.
hvilket gør den til den letteste ægte vingefals
tagsten pa markedet. Det har den fordel, at det
oftest er få forstærkninger af tagkonstruktionen i
forbindelse med udskiftning af f.eks. eksisterende
lette tage så som eternittage, da HF14/VARIO® kun
vejer ca. 38 kg pr. m² ved max. lægteafstand.

Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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Zwilling

®

Vingefalstagsten

ZWILLING® teglstenen er fremstillet af 100% ren
skifer ler, et materiale der udover at gøre stenen let
og stærk, også sikre en lav fugtoptagelse på mindre
end ca. 3 - 4%, hvilket betyder stor modstandsdygtighed overfor smuds og algebelægninger pa taget,
samt deraf mindre vedligeholdelse for at bevare det
smukke udtryk.
ZWILLING® tagsten er en lille HF14/Vario (Vario Junior – 20 stk. pr. kvm.) tagsten der er støbt sammen,
og derved går der kun 10 stk. Zwilling tagsten pr.
kvm. Dette gør ZWILLING® tagsten til en meget
økonomisk tagsten, hvor der kan opnås ca. 30 %
hurtigere montering end en traditionel vingefalstagsten, og dog stadig med ét visuelt udtryk af en lille
vingefals - tagstens model. ZWILLING® tagsten er
helt unik og yderst effektiv.
Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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Ravensberger Light

®

Letvægtstagsten

Verdens letteste tegltagsten
- Kun 27,5 kg/m2

Meyer-Holsen tagstenen RAVENSBERGER LIGHT®
teglstenen er fremstillet af 100% ren skifer-ler.
Et materiale, der udover at gøre stenen let og stærk,
også sikrer en meget lav fugtoptagelse på mindre
3-4 %. Det betyder stor modstandsdygtighed
overfor smuds og algebelægninger på taget – deraf
mindre vedligeholdelse for at bevare det smukke
udtryk.
RAVENSBERGER LIGHT® teglstenen vejer kun 2,2 kg.
pr. stk. Det gør den til den letteste ler- falstagsten
på markedet – kun ca. 27,5 kg. pr. m2 ved max.
lægteafstand.
Parcelhuse fra 1950érne og helt op til 1970érne
er typiske med let tagkonstruktion, her er
RAVENSBERGER LIGHT® det naturlig valg for
et holdbart og smukt tegltag.
Ingeniørberegning tilbydes – Kontakt V. Meyer
ved yderligere spørgsmål
Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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Harmonie

®

Romer falstagsten

HARMONIE® tagsten er en smuk lille romerfalstagsten der takket være sin store alsidighed er ideel til
stort set enhver tagform og taghældning.
HARMONIE® udmærker sig i forhold til andre
romerfalstagsten, med et lille dansk format og
ikke som en stor „økonomi“ tegltagsten.
Ud over dens flotte lille format, er den karakteristisk
ved at teglet svinger op ved falsesystemet, der gør
at den til forveksling ligner en vingefalstagsten, når
den ligger på taget.
Tiltrods for HARMONIE® s lille format er både
top- og side fals perfektioneret, så der opnås optimal beskyttelse fra regn, kraftig regn og fygesne.
Creaton yder 30 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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HZ15

®

Vingetagsten

Meyer-Holsen producerer den flotte vingetagsten
HZ15® på et af Tysklands mest moderne teglværker,
der har eksisteret i mere end 150 år.
Vingetagstenen er fremstillet af 100% ren skiferler.
Et materiale, der udover at gøre stenen let og stærk,
også sikrer en meget lav fugtoptagelse på kun
ca. 3-4 %.
Det betyder at større modstandsdygtighed overfor
smuds og algebelægninger på taget i forhold til
andre vingetagsten på markedet – deraf mindre
vedligeholdelse for at bevare det smukke udtryk.
HZ15® Vingetagstenen fra Meyer-Holsen betegnes
som én af de mest eksklusive vingetagsten på
markedet.
HZ15® tagstenen fås bl.a. i flotte og eksklusive
farver såsom Titansort glasert, Blådæmpet og Naturrød, som er meget velkendt fra det danske marked.

Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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Piano

®

Flad falstagsten/arkitekttagsten
PIANO® tagstenen fra Meyer-Holsen er markedets
mest stilrene og arkitektoniske tagsten. Med sin
stilrene linjer, flotte bløde bundkant, er denne sten
med til at gøre dit byggeri unikt og smukt.
Med det store tilbehørsprogram til PIANO®
tagstenen, og det unikke rygningssystem, er
PIANO® den ideelle tagsten til det moderne
og stilrene byggeri.
Meyer-Holsen producerer den flotte PIANO®
tagsten på et af Tysklands mest moderne
teglværker, der har eksisteret i mere end 150 år.

Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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Domino

®

Flad falstagsten/arkitekttagsten
Med DOMINO® har vi skabt en usædvanlig vellykket
forbindelse af enestående fordele ved ægte lertagsten og vor tids moderne designforestillinger.
Et maksimalt udtryk helt uden overflødige stilmidler
præger DOMINO’S® Design. Samtidig udviser den
en optimal funktionalitet – og dermed rentabilitet –
for tagdækkere og bygherre.
DOMINO® tagstenen er det perfekte tilbud til alle i
nye bygge- og renoveringsprojekter. De klare linjer
og strengt formelle reduktion til væsentlige komponenter giver stilfuld og overlegen elegance i overfladen effekt.
På grund af den helt nye falsteknik, en
fremragragende vandføring, kan DOMINO®
uden videre anvendes allerede ved en
taghældning helt ned på 18 grader.
Creaton yder 30 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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Premion

®

Romer falstagsten

PREMION® – fascinerende optik takket være den
finkeramiske topkvalitet. Fra de ekstremt frostrige
alperegioner til de tropiske monsunområder i Asien
har PREMION® vist sig at være holdbar på
verdensplan. Dette opnås ved hjælp af et
udspekuleret samspil af de fineste råstoffer
med innovative produktionsteknikker.
Derved lægges der fra starten af, konsekvent vægt
på en fremragende kvalitet:
Via en præcis fugtning af de rene og fineste typer
kvalitetsler opstår der er masse med
finkeramisk karakter.
Creaton yder 30 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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Ratio-Högeda

®

Dobbeltkanalleret falstagsten

Med RATIO-HÖGEDA® tagstenen er det lykkedes
os at skabe en dobbelt kanaleret-falstagsten, der
udmærker sig med sin gode
afbalancering og perfektionerede kvalitetsfordele.
RATIO-HÖGEDA® tagstenen fascinerer med sin gode
regntæthed og sin store dækflade, som gør
den særdeles økonomisk.
Gennem årtier skaber RATIO-HÖGEDA® en høj
værdibestandighed.
Med sit „dækareal“ kan RATIO-HÖGEDA® tage
kegler: med sit format på 265 x 445 mm. (Dorfen)
samt 265 x 446 mm (Höngeda) og et tagstensforbrug på ca. 11,7 stk./m2 giver den store falstagsten
en god rentabilitet.
Creaton yder 30 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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Mulden

®

Dobbeltkanalleret falstagsten
Med MULDEN® tagstenen har Meyer-Holsen skabt
en af de mest efterspurgte dobbeltkanaleret tagsten
på markedet. Med Mulden tagsten fås et unikt og
atypisk dansk udseende udtryk på taget.
MULDEN® tagstenen er en flot ”lille” dobbeltkanaleret tagsten der passer til de fleste huse der ønsker
det unikke, men ikoniske dobbeltkaneleret udtryk
på taget.
Den klassiske dobbeltkanaleret falstagsten har en
atypisk profil, der også gør den unik og meget
velegnet til unikke, stilrene og fredede bygninger.
Meyer-Holsen yder 40 års totalgaranti.
Se mere på side 31.
Download hele brochuren på vmeyer.dk
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OVERFLADER

DIN SIKKERHED OG GARANTI

NATURRØD TAGSTEN
Almindelige tagsten er baseret på én og samme veldefinerede lerblanding og brændt ved ca. 1.000° C.
De er ikke overfladebehandlede, og overfladen er diffusionsåben og fremtræder mat. Derfor betegnes denne
overflade som naturrød.
BLÅDÆMPEDE TAGSTEN
Blådæmpede tagstens særlige farve fremkommer ved at brænde den almindelige tagsten én ekstra gang i en
særlig ovn (klokkeovn) uden tilførsel af ilt. I denne proces ændrer lermaterialet farve, og røde sten bliver blåsorte.
Overfladen er diffusionsåben og fremtræder mat.
ENGOBEREDE TAGSTEN
Ved engobering skelnes mellem to typer overflader. Fælles for begge typer er, at behandlingen påføres den
ubrændte, tørrede tagsten (skærven), der efterfølgende brændes ved ca. 1.000° C.
NATURENGOBERING
Ved naturengobering – i daglig tale engobering – påføres overfladen af de ubrændte tagsten et fint malet
teglmel, der er opslemmet i vand og tilsat farve i form af mineraler, f.eks. jernoxyd. Overfladen forbliver
diffusionsåben og fremtræder mat.

V. Meyer A/S er en moderne virksomhed, der blev 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. Vi har en af markedets bedste garantier. Det er din sikkerhed for god kvalitet
og holdbarhed langt ud i fremtiden. Alle produkter er EN1304 godkendte efter europæisk standard.

DER SKELNES MELLEM FØLGENDE GARANTIER
ÆDELENGOBERING
Ædelengobering – også kaldet sinterengobering – kan betegnes som en matglasur. Ved fremstillingen tilsættes
glasbestanddele til naturengoben, som påføres de ubrændte, tørrede sten. De visuelle og tekniske egenskaber
ligger mellem naturengobering og højglansglasurer. Det vil sige, at overfladen er delvis diffusionsåben og silkemat.
GLASEREDE TAGSTEN
Glasur består af kvarts (en bestanddel i glas) og farvepigment. Glasering kan udføres på to forskellige måder.
En, hvor glasuren påføres ubrændte, tørrede tagsten, der herefter brændes ved ca. 1.000° C. Samt en anden,
hvor glasuren påføres færdigbrændte tagsten, der herefter atter brændes ved ca. 1.000° C.
Glasur danner en diffusionstæt, blank overflade med højglans.

HVAD BETYDER GLANSVÆRDIER

PRODUKTGARANTI
Garanti for at de leverede tegltagsten svarer til kravene, for så vidt angår vandindtrængning og for så vidt angår
frostskader. I løbet af den gældende garantiperiode er vi forpligtet til at erstatte de tagsten, der ikke lever op til
de ovenfor nævnte krav i forbindelse med garantien uden beregning, leveret på byggepladsen.
TOTALGARANTI
I den gældende garanti periode dækker vi i henhold til garantibetingelser, desuden alle de udgifter tagdækkeren
måtte blive påført (arbejdsløn og hjælpematerialer) samt levering af tagstenene.
SUPPLERINGSGARANTI
Meyer-Holsen har denne unikke garantiordning som er gældende fra leveringsdatoen. 20 år frem garanteres det,
at den købte tagsten kan genskaffes.

Glansværdien er en opmålingsparameter for Lysrefleksion. Malingens/overfladens glans går i en skala
fra 0 til 100. Lave tal er matte malinger/overflader og høje tal er blanke.
SKALA FOR GLANS IHT. TEKNOLOGISK INSTITUT
Helmat:. . . . . . . . . . . . . . 0 – 5
Mat: . . . . . . . . . . . . . . 5 – 10
Halvmat: . . . . . . . . . . 10 – 30
Halvblank: . . . . . . . . . 30 – 60
Blank: . . . . . . . . . . . . 60 – 90
Helblank: . . . . . . . . . 90 – 100
På de fleste af V. Meyers tagsten vil der stå oplyst hvor stor en glansværdi den pågældende tagsten har.
Såfremt du ønsker yderligere materiale eller glansrapporten omkring dette, er du meget velkommen til at
kontakte V. Meyer A/S.
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TAGSTENSTYPER FRA V. MEYER A/S
Hos V.Meyer A/S sætter vi en ære i at yde god service. Derfor er du meget velkommen til at kontakte V.Meyer
A/S til en snak omkring valg af tagsten til jeres nye tag.
Hos V.Meyer A/S kan du søge råd og vejledning omkring de forskellige typer- og modeller af tagsten, overflader
og farver.
TEGLTAG MED VINGESTEN - OG FALSTAGSTEN
Tage af tegl har været kendt i Danmark siden 1100-tallet, hvor mange kirker, slotte og herregårde fik tegltag.
Det var munke, der bragte kunsten at brænde ler til tegl og mursten, og bringe det med hjem fra Sydeuropa.
I 1500-tallet var teglsten den mest brugte tagbelægning i Danmark. Tagstenene var “s-formede”, kom fra
Holland og gik under betegnelsen “Hollandsk vingetagsten”.
De første teglsten var “håndstrøgne”, dvs. at hver enkelt sten var håndlavet, hvilket giver dem et levende udtryk.
I 1800-tallet begyndte man at fremstille teglstenene på maskine. De blev kaldt maskintagsten.
I slutningen af 1800-tallet kom der en konkurrent til vingetagstenen - Falstagstenen.
En falstagsten gav mulighed for at lave mønstre i tagbelægningen, da den kunne laves i forskellige størrelser.
Den kom også i en kantet version - “Romerfalstagsten”. Falstagsten er typisk for perioden omkring
århundredeskiftet.
Hvis man kan tale om noget typisk dansk, så er det de røde tegltage. Tidligere dominerede de i bybillede.
I dag er de dog ikke så dominerende, da mange andre tagmaterialer er med til at gøre bybillede mere nyanceret.

VINGETAGSTEN
Har et S-formet tværsnit, der med vingen griber ind over nabostenen
og den underliggende sten.
Vingetagstenen fremstilles ved strengpresning. Her anvendes et
mundstykke, hvis åbning er en buet spalte af form som tværsnittet
på en tagsten. På det automatiske afskærerbord afskæres de skrå
hjørner og lægte- og binderknasten friskæres i tagstensprofilet.

FALS- OG VINGEFALSTAGSTEN
Er udformet på grundformen af en vingesten. Produceres i en speciel
tagstenspresser. Lerpladen placeres mellem to halvforme, der trykkes
mod hinanden, så formen fyldes ensartet og helt. Overskydende ler
presses ud.
Fals- og Vingefalstagsten er kendetegnet ved false der griber ind over
nabostenen og den underliggende sten. Dette gør tagstenene tættere
og gør taget mere modstandsdygtig overfor slåregn og fygesne.

ROMERFALSTAGSTEN
Kombination af en flad og en buet tagsten. Tagstenen har en flad profil
med en bue som overlapper ved lodrette fals. Tagstenen skal i bund og
grund efterligne de italienske munke- og nonnetagsten, blot i én
tegltagsten. Falsen på en romerfalstagsten har samme egenskaber som
ved vingefalstagsten.

DOBBELT KANALERET FALSTAGSTEN
Er kendetegnet ved som udgangspunkt at være en flad tagsten, med
2 lodrette kanaler i midten af tagstenen, til at aflede vandet.
Den klassiske dobbeltkanaleret falstagsten har en atypisk profil, der også
gør den unik og meget velegnet til unikke og fredede bygninger.

FLAD TAGSTEN / ARKITEKTTAGSTEN
Flade falstagsten er i ordets betydning flade. Dette giver taget en klar
linjeføring og giver en stilfuld og suveræn elegance til byggeriet. Ses ofte
i funkis byggerier, og ved byggerier med meget klare linjer.

BÆVERHALE
Bæverhalen er plan og aflang, og den ydre ende, som ses efter
oplægning, er afrundet. Bæverhale-dækning kan sammenlignes
med skiferdækning mht. oplægning og virkemåde.
V.Meyer A/S har et bredt udvalg af bæverhaler i forskellige former, farver,
overflader og glasurer. Vores Bæverhaler er specielt efterspurgt i atypiske
utraditionelle projekter.
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