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Nowe cegły elewacyjne Wienerberger – z myślą 

o poszukujących oryginalnego stylu 

 

Dom nie jest już tylko miejscem, w którym mieszkamy – to coraz częściej wyraz stylu, pasji i gustu 

jego właścicieli. Na jego finalny wygląd mają wpływ nie tylko trendy w projektowaniu, ale też – a może 

przede wszystkim - preferencje klientów. W ich wyborach coraz silniej przebija się potrzeba 

personalizacji, poszukiwania oryginalnych, jakościowych rozwiązań oraz produktów szytych na miarę, 

które pozwolą na realizację nawet najbardziej kreatywnego projektu. Wienerberger, obserwując te 

potrzeby, wprowadził  do swojej oferty nowe cegły elewacyjne w dwóch formatach i oryginalnych 

wersjach kolorystycznych, dające nieskończenie wiele możliwości aranżacji zarówno elewacji 

zewnętrznej, jak i wnętrz.   

Zimne surowe wnętrza czy „niedoskonała” cegła zdobiąca salon? Elementy, które jeszcze niedawno 

dominowały w industrialnych kamienicach i fabrykach, stały się synonimem nowoczesności. Nowe 

trendy architektoniczne z roku na rok zaskakują coraz bardziej, a to wszystko za sprawą ciągłych 

zmian i wpływów środowiskowych na branże wnętrzarską. Obecnie klienci cenią sobie estetykę 

rozwiązań, ale także ich praktyczne zastosowania oraz fakt, jak będą wyglądały z upływem czasu. 

Cegły ceramiczne doskonale wpisują się w te oczekiwania, ponieważ nie tylko dają możliwości 

oryginalnego ułożenia na elewacji, ale też elegancko patynują z czasem. Oprócz znanych już walorów 

cegieł ceramicznych, warto podkreślić, że nowości Wienerberger, to efekt pracy projektantów 

i technologów produkcji – nie ma więc dwóch identycznych cegieł, co nadaje elewacji efektu 

wyjątkowości i oryginalności.  

 

Styl na miarę od Wienerbergera  

Nowe modele, które wzbogaciły portfolio marki Terca są dostępne w znanym nam do tej pory 

tradycyjnym formacie oraz jego dłuższym odpowiedniku (wersja Long). Ręcznie formowana Fortuna 

i Fortuna Long w odcieniach zgaszonej czerwieni to idealna propozycja dla dużych, przestronnych 

metraży, jak również elewacji, które dzięki surowej i nieregularnej powierzchni cegły nadadzą 

charakteru międzywojennej zabudowy. Famosa Long w odcieniach brązu i szarości sprawdzi się 

szczególnie na elewacjach budynków nowoczesnych, w których smukły kształt cegieł oraz surowa 

kolorystyka podkreśla ich wyrazisty charakter. Każda z nowych cegieł jest inna, zatem poszczególne 

aplikacje gwarantują niepowtarzalny efekt wizualny.  

Ze względu na wymiary nowych cegieł oraz szerokie możliwości ich zastosowania – doboru kolorów, 

dowolnego ułożenia czy murowania na cienką spoinę, ściana czy elewacja musi być przemyślana 

i zaprojektowana wcześniej. Dzięki temu osiągniemy niepowtarzalny efekt wizualny, który zachwyci 

mieszkańców. 

W projektach coraz częściej dominują minimalistyczne rozwiązania – takie właśnie są cegły 

elewacyjne Wienerberger. Długi i wąski format cegieł Long przypominający belkę, w połączeniu 

z cienką, niemal niewidoczną warstwą spoiny w rezultacie wygląda jak elewacja wykonana wyłącznie 

z cegieł – bez widocznej zaprawy.  

Na zastosowaniu klinkieru zyskują również inwestorzy. Budynki wykonane z ceramiki nie tracą na 

jakości w czasie – starzeją się bardzo szlachetnie i powoli, co gwarantuje bardzo niskie koszty 

konserwacji. Nie tracą, ani nie zmieniają kolorów, są trwałe, mrozoodporne a także niepalne i odporne 
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na rozprzestrzenianie się ognia. Cechuje je duża odporność na warunki atmosferyczne, co ma 

szczególne znaczenie przy realizacjach obiektów, które pozostają w użytku na dziesiątki lat. 

Poza szeroką gamą cegieł, Wienerberger oferuje architektom systemowe zaprawy, płytki ceramiczne, 

doradztwo techniczne na etapie projektowania i wyboru właściwego produktu oraz dostarczenie 

bezpłatnych próbek kolorystycznych.  
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