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Rozwiązania klinkierowe

Cegły klinkierowe Terca
Siłą klinkieru jest jego trwałość i naturalne piękno. Nawet niewielki detal 

wykonany z tego materiału dodaje domowi lub wnętrzu wyrazu i charakteru.

Szeroka gama, w jakiej dostępne są cegły klinkierowe Terca to zasługa 

starannie wybranej gliny i nowoczesnych metod produkcji, które pozwalają

na wypalanie w różnych barwach i tonacjach począwszy od tradycyjnych 

ciepłych czerwieni i brązów, przez jasne tonacje bieli, beżów czy żółci 

O estetyce klinkieru decyduje także faktura cegły. Cegły mogą być 

gładkie, szkliwione, piaskowane czy ryflowane. Nietypowe rozwiązania 

to także cegły klinkierowe z odciśniętymi na nich wzorami figur geome-

trycznych lub płynnych linii a także naśladujące fakturą korę drzewa. 

Różnorodność faktur wzbogacają także cegły ręcznie formowane, 

w których każda z cegieł jest wyjątkowa i posiada  unikalny charakter 

O wyglądzie elewacji bądź klinkierowych elementów architektonicznych 

decydują także wymiary cegieł i sposób ich ułożenia w murze. Obok 

formatów standardowych coraz częściej pojawiają się nietypowe – węższe,

dłuższe i zupełnie unikalne cegły wąski o długości prawie 50 cm.

kończąc na odcieniach szarości czy czerni. Odpowiedzią na potrzeby 

nowoczesnych rozwiązań architektonicznych są cegły angobowane 

warstwą uszlachetnionej gliny, cegły glazurowane. W bogatej palecie 

kolorystycznej znajdują się także cegły klinkierowe z subtelnymi przebar-

wieniami, np. melanżowe kasztanowo-rubinowe, których gra kolorów 

pozawala na uzyskanie efektu wielowymiarowej głębi. 

doskonale nadając się do nieograniczonych możliwości projektowania 

i aranżacji. Wśród cegieł ręcznie formowanych znaleźć można także 

cegły retro, przypominające strukturą postarzany mur. 

Poddawane specjalnej obróbce, aby sprawiały wrażenie cegieł starych 

i obłych krawędziach  często są wykorzystywane w połączeniu z nowo-

czesnymi materiałami, np. szkłem.  

Nietypowe formaty dodają architekturze nowoczesności i nadają jej 

oryginalnego charakteru. Wygląd powierzchni klinkierowych można 

urozmaicić także dobierając kolor oraz grubość spoiny. 
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