
En beständig och energisparande lösning 
för renovering och nyproduktion.

Stofix fasadsystem

Ve n t i l e ra t  t e g e l f a s a d s ys t e m
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Energieffektivt och hållbart 

Energieffektivitet och den högklassiga arkitekturen 
är Stofix fasads främsta styrkor. Stofix bygger för 
framtiden och kommande generationer.
Stofix äkta tegelbeklädnad ger ett långlivat skydd 
mot väder och vind. Stofix tegelfasadsystem  
kombinerar  den traditionella tegelytan och en 
modern monteringsteknik. Slutresultatet är ett 
separat yttre skal av lätt vikt.
Stofix fasad är ett smart och hållbart alternativ för 
både renovering och nyproduktion. 
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Ve n t i l e ra t  t e g e l f a s a d s ys t e m

”Stofix har förbättrat murtekniken mer på 20 år 
än mänskligheten har gjort på 4 000 år”
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Äkta tegelarkitektur 
En traditionell tegelyta är estetiskt tilltalande och  
praktisk. Så har det varit i årtusenden. Stofix tegelfasad 
bevarar äkta tegelarkitektur men moderniserar den 
tekniska väggkonstruktionen.

Äkta tegelutseende 
Särskilda hörnelement används  
till dörr- och fönstersmygar  
samt ytterhörn. Det gör att  
utseendet på Stofix 
tegelfasad inte avviker 
från utseendet hos  
traditionellt murade 
tegelväggar.

Stort 
sortiment 
av tegel 
och fogar 
i många 
färger
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Tegelskivorna tillverkas i bränd lera av 
välrenommerade tegeltillverkare. Det finns 
ett stort utbud färger och strukturer, vilket 
gör det möjligt att sätta sin personliga 
prägel på tegelväggen eller att återskapa 
det ursprungliga utseendet.

Äkta tegelutseende 
Särskilda hörnelement används  
till dörr- och fönstersmygar  
samt ytterhörn. Det gör att  
utseendet på Stofix 
tegelfasad inte avviker 
från utseendet hos  
traditionellt murade 
tegelväggar.
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Stofix tegelelement monteras på en väggkonstruktion 
av galvanierat stål. Den färdiga väggen väger cirka 
40 kg per kvadratmeter.

Monteringssystemets skenor kan måttanpassas efter olika isoleringslösningar. 

6

Tegelelementen
Ytor med vädertåligt 
äkta bränt tegel ger 
väggkonstruktioner  
och isolering ett  
långvarigt skydd. 

Upphängningsskenan 
Upphängningsskenan bär upp 
tegelelementen och ger väggen  
en luftspalt på 35 mm.

Z-profil
När ingen ytterligare isolering behövs 
fixeras Z-skenorna direkt på den bärande 
konstruktionen, ofta slitstarka isoleringsskivor. 
Z-skenorna spelar en viktig roll i 
monteringssystemets modul eftersom den ger 
en exakt positionering av isoleringsskenorna 
utan att behöva mätas.Vinsten är en snabb 
och effektiv installation och ett enhetligt 
utseende. 
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7
Upphängningsskenan

Upphängningsskenan bär upp 
tegelelementen och ger väggen en 

luftspalt på 35 mm.

Isoleringsskenan 
Isoleringsskenan bestämmer 

isoleringens ytteryta och 
används tillsammans med 
väggfästet för att räta upp 

väggytorna. 

Väggfästen
Väggfästena stödjer hela 

tegelfasaden och fästenas storlek 
kan anpassas till den önskade 

isoleringstjockleken. 

Stofix skalfasad  Bränt tegel 

Teglets färg och struktur  Alla färger och strukturer finns hos välrenommerade tegeltillverkare 

Fogens färg  Färger enligt Stofix färgkarta för fogmassa 

Tegelskivans storlek  Allt tegel i standardstorlek kan användas 

Fogens yta  Mikrosten (stenkross) 

Tegelelementens storlek  Cirka 1 200 × 600 mm (0,72 kvadratmeter)

Vikt Cirka 35–40 kg per kvadratmeter (ca. 25–29 kg /element)

Förband  Standard är rak skarv eller ½ eller 1⁄3 sten, särskilda förband enl. beställning.

Värmerörelse  0,5 mm/m (−20°C – +50°C)

Luftspalt   Från 35 mm 

Rörelseskarvar  Vid 7,5 m intervaller när längd/höjd överstiger 12 m

Ytterligare isoleringsmöjlighet   0–300 mm

Fästanordning   Varmförzinkad eller rostfritt stål, tjocklek 0,7 mm–2 mm

Teknisk information  

Ve n t i l e ra t  t e g e l f a s a d s ys t e m
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Stofix-systemet ger en enhetlig 
ventilationsspalt mellan isoleringen 
och tegelfasaden. Ventilationen 
håller byggnaden torr och frisk 
vilket ökar livslängden. En tillräcklig 
ventilationsspalt ger även en 
fungerande vattenavvisning under 
extrema förhållanden.

Snabbare och 
mindre störande 
montering 
Stofix fabrikstillverkade tegelelement 
levereras till byggplatsen och 
monteras  med ett infästningssystem. 
Det går snabbt och krävs inga 
separata stödbalkar eller upplag.

En välventilerad 
konstruktion som 
är vattenavisande. 
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Prefabricerad

Optimala 
förhållanden

Varje Stofix-panel tillverkas i en 
fabrik i optimala, kontrollerade 
förhållanden, innan de monteras på 
väggytan med hjälp av det unika 
monteringssystemet. Skarvarna 
mellan tegelelementen fogas sedan 
med samma cementbruksfog som på 
fabriken, för att skapa en färdig yta.

Fabrikerna

Stofix måttbeställda tegelpaneler levereras 
från fabriken till byggplatsen och installeras 
på ett skräddarsytt monteringssystem. Det går 
snabbt att installera panelerna och det finns 
inget behov av att justera eller tillverka enskilda 
paneler på byggplatsen. 
Stofix fabriker finns i Poznan, Polen, och 
Oulainen, Finland.

Ve n t i l e r a t  t e g e l f a s a d s ys t e m
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Stofix har tagits fram för renovering av fasader. Tilläggsisolering ökar byggnadens 
energieffektivitet, antingen genom att montera Stofix tegelelement över den 
befintliga fasaden eller genom att demontera den gamla fasaden. Ordentlig 
luftspalt gör att gamla fuktdrabbade byggnader kan återhämta sig. Med 
hjälp av världens mest framgångsrika väggmaterial, äkta tegel, skapar du en 
underhållsfri och vacker fasad för lång tid framöver. 

Helstens tegelfasad 
Svenska Bostäder, Vällingbyvägen 123, Vällingby, Sverige

Traditionell tegelfasad
Bostadsrättsförening Tanhurinne, Vantaa, Finland

Befintlig vägg 
U-värde ~0923 W / m2K

Fiberboard 25 mm 

Tegel 275 mm 

Ny vägg 
U-värde ~0298 W / m2K

Fiberboard 25 mm 

Tegel 275 mm 

Isolering 50 mm 

Isolering med vindskydd  
35 mm 

Luftspaltens bredd 35 mm 

Stofix installationsskenor 

Stofix tegelelement  
20 mm 

Befintlig vägg 
U-värde ~0,38 W / m2K

Betong 

Isolering 100 mm 

Tegel 130 mm 

Ny vägg
U-värde ~0,17 W / m2K

Betong 

Isolering 150 mm 

Isolering med vindskydd 
50 mm

Luftspalt 35 mm 

Stofix tegelelement
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Nyproduktion 
För nyproduktioner erbjuder Stofix ett stort utbud av lösningar för att tillgodose 
dina behov. Eftersom systemet är anpassningsbart kan det användas för att 
klä nästan alla bärande byggnader med ditt val av isolering. 
En snabb installation och inget separat fundament gör projektet kostnads- 
och tidseffektivt. Och ju tunnare vägg, desto fler kvadratmeter inne i huset.

Double Tree by Hilton, Indescon Court
London, Storbritannien

På grund av värdevinsten valde Hilton Hotel att klä
sitt nya hotell Double Tree med Stofix tegelfasadsystem.

Med sin tåliga konstruktion och sitt unika 
infästningssystem passade Stofix perfekt

till byggnaden.
Det arkitektoniska utseendet var enkelt att åstadkomma 

och de ekonomiska besparingarna blev avsevärda jämfört 
med traditionell murning. 

Jekta Storsenter
Tromsö, Norge

Ett nytt köpcentrum i norra Norge skapades 
i samarbete med PAROC Built-on, och Stofix 
skalfasad. Byggnaden uppfördes på rekordtid. 
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Fler kvadratmeter för insidan. 

Den tunna strukturen hos Stofix tegelpaneler möjliggör större utrymme interiört, 
alternativt tjockare isolering jämfört med traditionell tegelvägg. 

A12 Bjørn Wirkolas Vei
Alta, Norge

Ett nybyggt passivhus för boende 
och kommersiell användning med 
bärande träkonstruktion kläddes in. 
Den extra isolering som är möjlig med 
Stofix-systemet kom väl till pass i detta 
bistra klimat, vid randen till Barents 
hav och 50 mil norr om Kiruna.

Adress
Arkitekt/designer
Byggherre
Tegel
Fogar
Förband

Lokomobilvägen4, 131 52 Nacka 
Semrén & Månsson
Mecon Bygg AB / Wallenstam
Tiileri Ruuki
R222
1/2

Kv. Följa Berg
Nacka, Sverige

Följa Berg i Nacka är ett nybyggt hus 
som klätts i paneler med teglet Tiileri, en 
trefärgsmix. Väggkonstruktionen består 
av 150 mm betongelement klädda 
med Stofix ventilerade och isolerade 
tegelfasadsystem.

Den separata, ventilerade och 
långlivade Stofix-fasaden gjorde det 
möjligt att utnyttja fler kvadratmeter att 
leva på innanför väggarna, samt extra 
isolering. Totalt är det 122 lägenheter 
och en yta på 6 500 m2.
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Fördelarna med Stofix tegelfasadsystem vid nyproduktion:
• Stofix tegelfasadsystem kan monteras på alla bärande konstruktioner. 
• Isolering kan läggas till i den utsträckning du själv vill ha det.
• Den ventilerade väggbeklädnaden säkerställer att både isolering och 

väggkonstruktion håller sig varm och torr.
• Luft cirkulerar mellan värmeisoleringen och det yttre skalet. 
• En tillräckligt regnskyddande luftspalt garanterar att vattnet leds bort 

korrekt även vid extrema väderförhållanden.
• Samma utseende och känsla som traditionell tegelarkitektur.

Swedish Medical Center
Seattle, USA

Utbyggnad av Swedish Medical Centers 
Ballard Campus i USA fick ny beklädnad 
med Stofix ventilerade tegelfasadsystem.

Kv. Följa Berg
Nacka, Sverige

Twin City
Bratislava, Slovakia

Twin City är det största förnyelseprojektet i hela Centraleuropa. 
Detta mångfacetterade komplex (lyxlägenhetr, kontor, kultur, 
underhållning och butiker) ligger på gränsen mellan Bratislavas 
gamla stadsdel och Ružinov-distrikt.

Adress
Byggherre
Tegel
Fogar
Förband

Mlynské Nivy, 821 09 Bratislava, Slovakia 
HB Reavis
Caprice Baccara
R113
Rak sättning
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Tillverkaren bakom tegelfasadsystemet
Stofix har sitt säte i Finland och som affärsidé 
att tillhandahålla marknadens mest innovativa 
tegelfasadsystem. Sedan grundandet 1993 har företaget 
legat i framkant i utvecklingen inom tegeltraditionen. 
Vårt mål har varit att hitta ett sätt att konstruera en 
tegelbeklädnad som verkligen möter kraven som ställs 
inom dagens byggindustri.

Tegelbeklädnad av hög kvalitet

Vi startade vår egen produktion 1997, och sedan dess har vi tillverkat våra energieffektiva, 
tekniskt överlägsna tegelfasadpaneler. De automatiserade produktionslinjerna framställer 

Stofix-panelerna under optimala, kontrollerade förhållanden. 

För att kunna garantera väggbeklädnadens livslängd använder vi bara bränt tegel 
från välkända tillverkare. Hållbarheten hos Stofix paneler säkerställs genom en rigid 

säkerhetskontroll genom hela tillverkningsprocessen, från råmaterial till produktion och 
installation. 

Ett företag med internationella dimensioner

Stofix Group är ett internationellt företag. Vi tillhandahåller Stofix tegelfasadsystem  
till hela världen, till alla kontinenter. 

Stofix metod för att tillverka äkta tegelfasad snabbt och energieffektivt har rönt 
avsevärt intresse världen över. Stofix dotterbolag finns i Finland, Sverige, Norge, Polen, 
Storbritannien, Benelux och Frankrike. Projekt levereras löpande också till andra länder, 

mer information om dessa finns att få på vår hemsida. 

Våra fabriker finns i Finland och Polen.

Överlägsna resultat med löpande produktutveckling

Stofix har tagit flera jättekliv sedan vi påbörjade vår produktutveckling för två decennier 
sedan. Våra ansträngningar för att fortsätta att utvecklas har övertygat forskare, arkitekter 

och ingenjörer, och ett stadigt ökande antal av dessa håller med om att Stofix är det 
smartaste sättet idag att konstruera en tegelfasad. 

www.stofix.com
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Stofix satsar  
på hållbarhet 
Vi tar hand om miljön på flera olika sätt. Stofix produkter är 
tillverkade av återvinningsbart material – metaller, tegel av 
bränd lera och natursten – och allt produktionsavfall återvinns.  
Stofix tegelfasader har upp till 50 procent mindre 
koldioxidavtryck jämfört med traditionell murning.

15
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Stofix AB
Fågelviksvägen 9 
145 53 Norsborg

Läs mer på vår webbplats 

www.stofix.com

Hej,
tack för att du visat intresse för Stofix tegelfasadsystem.
Ett helt nytt sätt att göra en genuin tegelfasad på.
Stofix ambition är inte att förändra arkitekturen. Målet är istället 
att göra det lättare att åstadkomma lika vackra och hållbara 
tegelfasader som människan byggt i årtusenden.

Stofix tegelfasadsystem har många fördelar jämfört med en 
traditionell platsmurad fasad – här får du 10 snabba:

• fyra gånger snabbare montering förkortar byggtiden
• fungerande luftspalt håller väggen torr
• helarmerad konstruktion ger starkare fogar
• inga balkar behövs vid öppningar eller sockelupplag
• mer utrymme för isolering ger lägre energikostnader
• tunnare vägg ger mer boyta vid nyproduktion
• halva CO2-utsläppen jämfört med en traditionellt murad vägg
• Sunda hus-klassificerad produkt
• brandgodkänd hos SP med PIR-isolering
• stort sortiment av tegel

Vi har många referensobjekt som du kan åka ut och titta på.
Tveka inte att slå en signal till mig så ordnar jag en personlig 
visning.

Med vänliga hälsningar

Pekka Ojanne 
Marknadschef

Pekka Ojanne
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email: jarkko.lasanen@stofix.com
www.stofix.com

Pekka Ojanne

STOFIX AB
Fågelviksvägen 9 145 53 Norsborg

Marknadschef
Mob: +46 (0)70-792 29 25 E-post: pekka.ojanne@stofix.com

www.stofix.com


