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Den gode ler forener os.

Velkommen hos Jacobi Tegl A/S. Som en del af Jacobi firmagruppen er vi også en del af en mere 
end 150-årig historie, hvilket gør os til én af de bedste og mest erfarne mellemstore virksomheder 
inden for tagstensbranchen. Med udgangspunkt i en lang firmahistorie med stærke traditioner skaber 
vi en moderne familievirksomhed med ansvar og succes. Jacobi Tonwerke er tagstensproducenter, 
innovatorer og eksperter.

Du har måske kun vage forestillinger om din tagløsning. Vores produkter virkeliggør denne forestil-
ling med elegante, skræddersyede løsninger. Topkvalitet og faglig kompetence udgør grundlaget for 
vores vellykkede arbejde. Vi holder hvad vi lover, for det er vores mål at virkeliggøre drømmene om 
sikkerhed, hygge og æstetik i eget hjem.

De mange farver og former, som vores eksklusive lertagsten kan leveres i, giver dig et næsten uen-
deligt antal anvendelsesmuligheder. Find inspiration i dette katalog. 

Dette produktkatalog giver dig et indblik i vores virksomhed og vores produkter, som er et resultat af 
mange års erfaring samt vores ansattes lidenskab og engagement.

Dine krav og dit tags udtryk er det, vi brænder for. Du skal blot kontakte os, hvorefter vi sammen 
finder en løsning.

Klaus Jacobi Lucas Jacobi sammen med

5. generation 6. generation
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Erik Jørgensen

Adm. direktør 
Jacobi Tegl A/S
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Den gode ler forener os.
Lær os bedre at kende, og kast 
et blik på vores historie.

1860
Virksomheden 
grundlægges af 
Josef Jacobi i  
Duderstadt.

1906
Ved hjælp af en helt 
ny tørringsproces 
sker produktionen af 
tagsten i Duderstadt 
uafhængigt af vejrfor-
holdene.

1925
Investeringer i nye 
ringovne og en damp-
maskine til egen strøm-
produktion gør arbejdet 
i Langenzenn mere 
effektivt.

1878
Christoph Walther 
grundlægger mur-
stensproduktion i 
Langenzenn.

1919
Teglværket i 
Bilshausen bliver 
ny filial af firmaet 
Jacobi.

1934
Fabrikken III i Bil-
shausen brænder 
helt ned.

Inden for få måne-
der opfører Josef 
Jacobi og hans søn 
Herbert Jacobi en 
større og mere mo-
derne fabrik igen.
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1946
Jacobi Tonwerke 
flytter sit hovedsæ-
de til Bilshausen.

1988
Herbert Jacobi over-
drager ledelsen af 
virksomheden til sine 
to sønner Helmuth 
og Klaus Jacobi (fem-
te generation).

1991
Med en computer-
styret tunnelovn og 
H-kassette-teknologi 
starter tagstensfa-
brikken i Duderstadt 
produktionen op med 
den mest moderne 
teknologi.

1992
Tagstensfabrik 
IV idriftsættes i 
Bilshausen  (inve-
stering: 48 mio. 
D-mark).
Idriftsættelse af 
et nyt teglværk 
til produktion af 
bæverhaletagsten 
og tørpresning af 
tagsten i  
Langenzenn.
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1995
Fabrik V starter pro-
duktionen af store fal-
stagsten i Bilshausen.

Til en pris på næsten 
2 mio. D-mark instal-
leres et røggasrens-
ningsanlæg samt en 
presse til tilbehør i 
fabrikken i Langen-
zenn.

2000
Jacobi fabrik V i  
Bilshausen køber en 
ny ovn til en pris på 
15 mio. D-mark.

Denne øger den årlige 
kapacitet til 70 mio. 
falstagsten.

2010
Max Jacobi (søn 
af Klaus Jacobi) 
træder ind i virk-
somheden (sjette 
generation).

2016
Idriftsættelse af et 
moderne blokvarme-
kraftværk i Bilshausen.

1998
En meget moderne 
glasurfabrik (20 mio. 
D-mark) i Bilshausen 
erstatter klinkefabrik-
ken, der var placeret 
dér på det tidspunkt.
Kort tid efter idriftsæt-
tes den mest moderne 
robotstyrede tagstens-
fabrik (30 mio. D-mark) 
i Europa i Langenzenn.

Brik+Brik grundlægges 
af Tage Brik.
Der tegnes samhan-
delskontrakt med Jacobi 
Tonwerke.

2014
Lucas Jacobi (søn af 
Klaus Jacobi) og  
Dominic Jung (sviger-
søn til Helmuth Jacobi) 
udgør sjette genera-
tion.

2003
I april ansættes Erik 
Jørgensen som salgs-
konsulent, og Mette 
Brik overtager stil-
lingen som salgs- og 
marketingschef.
I maj starter Karl-Johan 
Sørensen som lager-
mand på deltid.

2007
I april ansættes Julie 
Bogut som intern 
Salgsmedarbejder.

2018
Brik+Brik skifter navn 
til Jacobi Tegl A/S og 
er nu en del af 
Jacobi-firmagruppen.

2005
Det er nu den største 
familieejede mellem-
store virksomhed i 
den tyske tagstens-
branche i kraft af fuld-
stændig overtagelse 
af firmaet Walther 
Dachziegel GmbH.
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Den
gode

ler forener os.

Vision og ansvar.

Fem repræsentanter for femte og sjette generation styrer Jacobi-firmagruppens historie for øjeblikket.  
Lertagstenen definerer vores selvforståelse og ressourceeffektiv økonomisk styring og ansvarlig handlemåde 
udgør grundlaget for overdragelsen af vores moderne, succesrige familievirksomhed til de næste generatio-
ner. „200 år med Jacobi-Walther“ er vores vision. Vores medarbejdere og kvalitetskontrollerede tagsten gør 
dette muligt.
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Fantastiske produkter 
og gode relationer. 

20 tagstensmodeller i mere end 50 farvenuancer 
og eksklusive overflader udgør vores sortiment 
for øjeblikket. Vi arbejder konstant på at videre-
udvikle dette sortiment. Mange af vores med-
arbejdere har været ansat hos os i årtier, og de 
tilfører virksomheden lidenskab og engagement. 
De sørger for, at udvikling, produktion, super-
vision og ordreafvikling udføres professionelt 
og med udgangspunkt i vores kunder. Denne 
udprægede servicemindede tankegang værdsæt-
ter såvel vores partnere gennem mange år som 
vores nye kunder. Således opstår relationer, som 
består – ligesom vores kvalitetsprodukter.

Succes og fællesskab. 

Succes skaber vi sammen: Vores kunder fra 
tagbranchen, handelssektoren samt arkitekter 
og planlæggere opfatter vi som nære partnere. 
Sammen tilbyder vi den funktionelt og visuelt 
perfekte tagløsning, som forener sikkerhed, 
bekvemmelighed og æstetik. Vores omtrent 
440 medarbejdere er knyttet tæt sammen med 
virksomhedens lange succesrige historie, og de 
holder også sammen i vanskelige situationer.  



5gode
grunde

Erfaring & tradition
Jacobi-firmagruppen har eksisteret i mere end 150 år. Vi er sjette generation i en mel-
lemstor, familieledet virksomhed, og vi ved, hvad vi gør. Produktion af lertagsten er vores 
lidenskab. Vi fører hele sortimentet, og derfor tilbyder vi dig alt fra rygning til tagfod.

Medarbejdere med lidenskab
Vores medarbejdere er ofte ansat hele deres arbejdsliv hos os, hvor de med lidenskab og 
engagement arbejder med vores lertagsten. Medarbejderne hos vores filial, Jacobi Tegl AS 
i Danmark, har rådgivet vores kunder og partnere direkte på stedet siden 1998.

Alsidighed & individualitet
20 forskellige tagstensmodeller i mere end 50 forskellige farvenuancer og eksklusive over-
flader sikrer et næsten uendeligt udvalg, så man kan finde den perfekt tagsten til enhver 
bygning.

Den naturlige ressource ler
Den gode ler er vores vigtigste materiale. I overensstemmelse med vores vision „200 år 
med Jacobi“  bestræber vi os på at arbejde ressourceeffektivt. Derfor genetablerer vi vores 
lergrave og sørger for korte tilkørselsveje ved leveringen af vores kvalitets ler.

Tysk kvalitet med 30 års garanti
Som regel beslutter man sig kun for en lertagsten én gang i livet, for vores produkter er 
synonymt med kvalitet og meget lang levetid. Vi yder 30 års garanti på vores produkter. 
Heraf er 10 år total garanti og 20 år materialegaranti. Vores garanti træder i kraft i forbin-
delse med ordren samt tilstedeværelsen af det garantibevis, der blev udstedt ved købet.
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over
fladen

Tæt på

Farve
Glansverdi
v. 60° vinkel

Gennemsnitlig værdi

Naturrød 2 (mat)

Engoberet gammelrød 3 (mat)

Engoberet teglrød 5 (mat)

Engoberet brun 3 (mat)

Engoberet kobberbrun 4 (mat)

Engoberet mørkebrun 3 (mat)

Engoberet musegrå 2 (mat)

Engoberet skifergrå 4 (mat)

Engoberet moccasort 4 (mat)

Engoberet gammelsort 4 (mat)

Ædelengoberet ædelrød 31 (halvblank)

Ædelengoberet ædelbordeaux 46 (halvblank)

Ædelengoberet ædelkobber 46 (halvblank)

Ædelengoberet ædelsort 18 (halvblank)

Ædelengoberet ædelbrun 58 (halvblank)

Ædelengoberet ædelgrøn 31 (halvblank)

Brilliantglaseret brilliantsort 26 (halvmat)

Silkeglaseret rød 12 (halvmat)

Silkeglaseret antracit 12 (halvmat)

Silkeglaseret bordeauxrød 25 (halvmat)

Silkeglaseret lavagrå 23 (halvmat)

Glaseret kaminrød 81 (blank)

Glaseret bordeauxrød 90 (helbank)

Glaseret kastanjebrun 98 (helblank)

Glaseret skovsgrøn 55 (blank)

Glaseret sølvgrå 66 (blank)

Glaseret marineblå 84 (blank)

Glaseret vulkansort 82 (blank)

Glaseret lavagrå 79 (blank)

Glaseret spacegrå 70 (blank)

Glansværdier
Prøvningsmetode ISO 2813. Udført af Teknologisk Institut.
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Naturrød og engoberet som standard

I sin rene form får du den klassisk brændte ler som naturpro-
dukt, der efter eget valg enten er engoberet i standardfarve 
eller fremstår med en farve, der passer til dit ønske. Tage er 
blevet beklædt med disse tagsten igennem århundreder 

Ædel-engobering

I forbindelse med ædel-engobering får du en tagsten, der er 
belagt med en 40 til 80 µm tynd belægning. Denne åndbare 
belægning af ler, glasmel, farveoxider og additiver tilfører 
tagstenen med dens silkeagtige overfladeglans et æstetisk 
glasurlignende præg. Ædel-engoberede tagsten har et attrak-
tivt pris/-ydelses-forhold og fås i seks ædle nuancer.

Specialserier

Nogle af vores eksklusive tagsten kan også købes som dæmpet produkter 
med usædvanlige farver eller som saltbrændte tagsten til luksuriøse inddæk-
ninger.

Collection Avantgarde

Hvis du vælger Colletion Avantgarde fra Bilshausen får du vores mest eksklusive 
produkt. Vi kan forædle de glaserede tagsten med strålende såvel som matte 
overflader. Den påførte belægning har en tykkelse på 100 til 200 µm, og den er 
en blanding af glas og den ønskede farvenuance. Ved hjælp af denne forædling får 
du en tagsten med maksimal hårdhed og maksimal glans. Dens hårde, forseglede 
overflade sikrer, at der ikke aflejres snavs på tagbelægningen i form af alger og 
mos. Den strålende smukke glans i glasurerne og den matte glasurs farveintensitet 
fra vores Collection-Avantgarde-serie får du glæde af igennem flere årtier.

„Brillans“-glasur

Tagsten, der er forædlet med ”brillans”-glasur fra Langen-
zenn, overbeviser med deres strålende, åbenporede overfla-
de . Du får et eksklusivt produkt, som besidder en fremragen-
de rensende virkning og modvirker ansamling af alger eller 
mos. Gennem årtier bliver tagbeklædningen derfor næsten 
ikke snavset. Derudover overbeviser ”brillans”-glasuren med 
sin strålende farvekraft.

Fås i forbindelse med: J11v, J13v, Z5, Z10 og D10

Naturrøde og engoberede tagsten 
kan bestilles for alle modeller. 

Fås i forbindelse med: Z9 og WALTHER Stylist®

Få et overblik på siderne 14 og 15. 

Fås i forbindelse med: J13v, J11v og Z5
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Vores specialserier  
opfylder individuelle ønsker! 

Bibeholdelse af det traditionelle og værdiskabelse

Tagstenene fra Jacobi-specialserierne er lige så enestående som de projekter, du virkeliggør. Med dæmpet 
eller saltbrændte tegl opfører du luksuriøse inddækninger eller bibeholder bevaringsværdige bygningsvær-
ker.

Begge forædlingsprocesser er blevet videreudviklet og forfinet af vores eksperter igennem de seneste år, 
så du kan vælge mellem et stort antal farver.

Reference: Beboelseshus, H2 Specialserien saltbrændt frisisk broget



Dæmpet som forædlingsproces
Ved dæmpet gennemføres der ud over den nor-
male brænding en ekstra brænding, hvor ilttil-
førslen helt undertrykkes. Den ilt, der er i lerets 
jernoxid, trækkes ud, og de brændte skærver gen-
nemgår den typiske farveændring til tre farver. 
Fordelene ved dæmpet er ligetil: Takket være den 
gennemfarvede tagsten skal omfattende tagflader 
med talrige afskæringer ikke efterbehandles.

Specialserien dæmpet rødt farvespil

I forbindelse med denne variant udsættes naturrø-
de tagsten for en kortvarig dampfase. Du kan købe 
denne specialserie i forbindelse med Z5 samt H2 
og H2 PLUS

Specialserien dæmpet grå
På grund af den oprindelige røde skærvs høje 
kvalitet og en intensiv styring af brændingen 
uder dæmpningen opstår de mellem, lys og mørk 
farvenuancer. Denne specialserie fås i forbindelse 
med Z2, Z10, Z5 og Z5 classic samt ved H2 PLUS.

Specialserien saltbrændt frisisk broget
Ved saltbrænding sprayes tagstenene punktvis 
med naturlig salt i en forædlingsproces. Under 
brændingen opstår der et farvespektrum i disse 
områder, som changerer fra røde til blålige far-
venuancer. 
Denne traditionelle forædling udvider det naturlige 
farvespil i skærven på harmonisk vis. Specialserien 
saltbrændt frisisk broget fås både i forbindelse 
med Z5, H2 og H2 PLUS.



Flade falstagsten

Reference: Beboelseshus, tagdækning udført i J11v, ædelbrun



J11v

J11v – alsidig, fleksibel og let at lægge

Den mest solgte tagsten fra Jacobi-Walther er nu blevet endnu bedre. Ved 

hjælp af forskydningsområdet på 32 mm i dæklængden og den nyudviklede 

store forskydelighed i dækbredden på op til 6 mm er denne tagsten utroligt 

velegnet til nybyggeri og renovering. Vores glatte, fine overfladekvalitet fra 

Bilshausen i samspil med det imponerende farveudvalg giver en god følelse 

hos bygherrerne ved enhver prøvelægning.

Vælg din egen ønskefarve blandt i alt 17 forskellige, strålende farver fra na-

turrød (standard) til den eksklusive Avantgarde-glasur. En optimeret sidefals i 

kombination med den høje sikkerhed for det område, hvor fire tagsten møder 

hinanden, giver ekstra glæde, når de nye J11v-tagsten lægges.

Flade: Gammelrød

Naturrød / Engoberet

Ædelengoberet

Glaserede overflade (højglans)

silkeglaseret (mat)

Naturrød Gammelrød Mørkebrun

Gammelsort

Ædelbordeaux Ædelsort Ædelkobber

Ædelbrun Ædelgrøn Ædelrød

Bordeauxrød Lavagrå Kastanjebrun

Vulkansort Spacegrå

Silkeglaseret
Bordeauxrød

Silkeglaseret
Lavagrå
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                       Ny & trendy 
      J11v spacegrå



Flade falstagsten

Reference: Lagerbygning, dækket med J13v naturrød



J13v

Eksklusive tagsten til alle regioner

Ved lægning af J13v opnår du et markant tagbillede på grund af tagstenens 

udtryksfulde, lukkede  fals. Dette tagbillede efterspørges i hele Tyskland. Med 

mange forskellige overflader og farver, men først og fremmest på grund af 

vores eksklusive glasurer, kan du lægge en førsteklasses, flad falstagsten på dit 

tag. 

Med en forskydelighed på op til 30 millimeter giver den arkitekter, tagdækkere 

og bygherrer et stort spillerum, når de skal planlægge nybyggerier og reno-

veringer. En enkel binder i sidefalsen sørger for fuldstændig sikkerhed mod 

vindsug i forbindelse med flade falstagsten, og den firedobbelte overlapning i 

det område, hvor fire tagsten møder hinanden, giver ekstra hold.

Flade: Gammelrød

Naturrød / Engoberet

Ædelengoberet

Glaserede overflade (højglans)

silkeglaseret (mat)

Naturrød Gammelrød Kobber

Mørkebrun

Ædelsort Ædelkobber

Kaminrød Bordeauxrød Kastanjebrun

Vulkansort Skovgrøn

Silkeglaseret Rød Silkeglaseret
Antracit

Gammelsort

Marineblå

Sølvgrå
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Dyb falstagsten

Reference: Beboelseshus, tagdækning udført i Z5, ædelsort



Z5

Stort udvalg i eksklusiv kvalitet siden 1920

Z5 er først og fremmest en elsket klassiker i Nordtyskland og Skandinavien. 

Ingen anden tagsten fra Jacobi-Walther fås i et så stort udvalg af farver og 

forædlinger. Siden indførelsen i 1920 har vi konsekvent videreudviklet den 

førsteklasses dybe falstagsten med lang levetid og optimeret den til anvendel-

se på dit tag. 

På grund af dens svungne form samt de perfekte afslutninger af hjørner, 

kanter og flader er den eksklusive dybe falstagsten det mest optimale valg til 

vandafledning, ligesom den modstår alle vejrforhold. I udførelsen med lige snit 

får du et harmonisk tagbillede, og dette gælder ikke kun for bevaringsværdige 

bygningsværker.

Flade: Gammelrød

Naturrød / Engoberet / Classic

Ædelengoberet

Glaserede overflade (højglans)

silkeglaseret (mat)

Naturrød Gammelrød

Brun

Ædelsort Ædelkobber

Kaminrød Bordeauxrød Kastanjebrun

Vulkansort Skovgrøn

Silkeglaseret Rød Silkeglaseret 
antracit

Mørkebrun Gammelsort

Naturrød, lys/
Naturrød, mørk

Marineblå

Sølvgrå

Specialserier

Grå-dæmpet
lys

Grå-dæmpet 
mellem

Grå-dæmpet
mørk

Rød-dæmpet

Saltbrændt rød
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Dyb falstagsten

Reference: Beboelseshus, tagdækning udført i Z9, teglrød



Z9

Tagstenen, der er særligt velegnet til store tagflader

Når det drejer sig om at lægge store tagflader, er Z9 særligt velegnet. Man  

opnår en tids- og materialebesparelse, når man lægger denne tagsten, for 

man skal kun bruge 9,4 stk. falstagsten pr. kvadratmeter. Z9 kan forskydes op 

til 40 millimeter i højden – et stort plus! 

Den største tagsten i Jacobi-Walthers produktudvalg knytter de svungne 

former, som en dyb falstagsten besidder, sammen med den klarhed, som en 

tagflade med flade falstagsten udtrykker. Dette resulterer i det karakteristiske 

spil mellem lys og skygger, som Z9 er kendt for, hvilket giver en harmonisk 

tagflade.

Flade: Teglrød

Naturrød / Engoberet

Brilliantglaseret

Naturrød Teglrød Moccasort

Brilliantsort
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Vingetagsten

Reference: Beboelseshus, tagdækning udført i H2 PLUS, gammelsort



H2/H2 PLUS

Tagstenen med den længste historie

Ingen af vores tagsten har samme tradition som vingetagstenen. Den er blevet 

produceret i Bilshausen siden grundlæggelsen af Jacobi i 1860. Hidtil er der 

brændt mere end 500 millioner tagsten, og mange historiske bygninger er ud-

ført med et tag, hvor denne tagsten er brugt. Denne klassiker anvendes stadig 

i meget stort omfang i forbindelse med opretholdelse af fredede bygningers 

værdi. 

Vingetagstenen fås i to udførelser: H2 er med sit snit på hjørnet velegnet til 

overlapning. Hvad angår H2 PLUS, som er optimeret til det danske marked, er 

den velkendte vingetagsten blevet forlænget, hvorved kvadratmeterbehovet 

mindskes. 

Flade: Gammelrød

Naturrød / Engoberet

Specialserier

Naturrød Gammelrød Brun

Mørkebrun

Grå-dæmpet
lys

Grå-dæmpet
mørk

Rød-dæmpet

Saltbrændt rød
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Flad tagsten

Reference: Beboelseshus, tagdækning udført i WALTHER Stylist® cottage, arkitektur og design by hus de groot GmbH



WALTHER Stylist®

Lige og alligevel alsidig

Hvis du vil krone afslutningen af byggeriet af dit hus med en moderne tagsten, 

er WALTHER Stylist® dit naturlige valg. På grund af dens lige form kan der 

opnås interessante inddækninger ved hjælp af lige eller forskudt taglægning. 

Arkitekter vælger den gerne, når de skal virkeliggøre moderne bygninger.

 

Du får den puristiske tagsten, som overbeviser med sin eksklusive æstetik, i 

naturnuancer og efterspurgte grå-sorte nuancer. Sidstnævnte forskønner huse i 

minimalistisk byggestil yderligere og betoner nutidens moderne arkitektur. 

Flade: Teglrød
Deckbild in Reihe

Naturrød / Engoberet

Brilliantglaseret

Specialserier

Naturrød Teglrød Moccasort

Brilliantsort

Skifergrå Musegrå Cottage

Flade: Teglrød
Deckbild im Verband

Flad tagsten
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Stor falstagsten-
standard

Reference: Beboelseshus, tagdækning udført i Z10, gammelsort



Z10

Pålidelige besparelser på ethvert tag

Med en dæklængde på 32 til 38 centimeter og dens fordelagtige størrelse kan 

du arbejde særligt rentabelt med Z10. Der kræves kun ti tagsten til en kva-

dratmeter tag. Dermed kan taget lægges hurtigere, hvilket så betyder mindre 

arbejdstid. 

På grund af forskydningsområdet på 60 millimeter egner den flade tagsten 

med det rolige tagbillede sig både til nybyggeri og renovering. Z10 giver plan-

læggere og tagdækkere talrige arkitektoniske muligheder – også takket være 

tagstenens mange traditionelle og moderne farvenuancer. 

Flade: Gammelrød

Naturrød / Engoberet

Ædelengoberet

Specialserier

Naturrød Gammelrød Mørkebrun

Gammelsort

Ædelbrun Ædelbordeauxrød Ædelsort

Ædelkobber Ædelrød

Grå-dæmpet
lys

Grå-dæmpet
mørk
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Falstagsten, standard

Z7v
Romansk tagsten

Marko

Tradition møder stor fleksibilitet

Med Z7v kan taglægningen ske med forskellige 

lægteafstande , og denne tagsten er dermed fremra-

gende ved renovering af gamle tage. Uden tildækket 

gavludhæng giver den et forskydningsområde på 

100 millimeter. Med denne falstagsten opnår man 

smukke, rolige tagbilleder. Samtidig er den velegnet 

til vinklede tagkonstruktioner. Da den tidligere i stort 

omfang blev anvendt ved renovering er den stadig 

den anden mest producerede tagsten hos Jacobi-Walther.

Middelhavstagsten til særlige tage

Det særlige lys- og skyggespil i denne romanske tag-

sten kommer i særlig grad til sin ret, når den lægges 

på bungalower eller toscanske huse med de varme 

okkerrøde farvenuancer i specialfarven Bella Casa. 

Den dobbelt side- og hovedfals samt en tredobbelt 

overlapning i det område, hvor fire tagsten møder 

hinanden, giver den et sikkert hold på ethvert tag.

Naturrød / Engoberet

Naturrød Gammelrød Brun Mørkebrun

Naturrød / Engoberet

Specialserier

Naturrød Teglrød

Bella CasaGammelsort

Flade: gammelrød Flade: Teglrød
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Falstagsten,
dobbelt mulden

Z2

Stor falstagsten,
dobbelt mulden

D10

Traditionel og tilmed moderne

Falstagstenen dobbelt mulden blev indført i 1880 og 

opnåede hurtigt stor udbredelse. Igennem mere end 

100 år er taget på utallige flerfamiliehuse i store byer 

blevet belagt med Z2, og den dag i dag beskytter 

millioner af disse tagsten borgerne mod vind og vejr. 

Med sin velkendte form, store stabilitet og præcise 

pasnøjagtighed kan man lægge tage, som ikke kun 

ser moderne ud i dag, men også i fremtiden.

Den store tagsten, der visuelt ser lille ud

D10 er svaret på den kraftige efterspørgsel på store 

tagsten, som sikrer, at store tagflader kan beklædes 

hurtigt. D10 virker ikke så stor. På grund af dens dob-

belte fordybning virker den halveret, og der opstår 

en visuelt mindre tagsten i tagbilledet. Ved hjælp af 

halve tagsten, der kan leveres separat, kan D10 også 

lægges i forbandt.

Naturrød / Engoberet

Specialserier

Naturrød Gammelrød Brun Gammelsort

grå-dæmpet
lys

grå-dæmpet
mørk

Naturrød / Engoberet

Ædelengoberet

Naturrød Gammelrød Mørkebrun Gammelsort

Ædelbordeauxrød Ædelsort Ædelkobber Ædelrød

Flade: gammelrød,
Tagbillede i række

Flade: gammelrød,
Tagbillede i forbandt

Flade: gammelrød,
Tagbillede i forbandt

Flade: gammelrød,
Tagbillede i række
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Keramisk tilbehør

Rygning F6v Rygningsstart F6v Rygningsslut F6v

Rygningsstart F1v Rygningsslut F1v

Walmkappe

Tegl/plasthætte VentilationsstenSkotrendesten

Rygning F1v

Endeplader

Knæksten

Den perfekte afslutning til det perfekte tag
Et lille udvalg af det store sortiment indenfor keramisk tilbehør. Ud over det viste på denne side, er der naturligvis 

også vindskedesten, dobbeltvinge, pultsten (efter ordre) udluftningssten og meget andet.
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Cylindrisk start/slut
til Z9 og Marko

Stylist start/slut
til Stylist

Rygning Stylist
til Stylist

Rygning Cylindrisk
til Z9 og Marko



Ikke-keramisk tilbehør
Som leverandør af hele sortimentet tilbyder vi alle produkter – fra tagfod til rygning.
Hertil hører også produkter, som ud fra sikkerhedstekniske aspekter ikke kan fremstilles af ler. Her et lille udvalg af 

det store sortiment.

Plasthætter 15x15cm Rygningsbånd Inddækningsbånd

Rygnings-og gratægteholdereReparationstape til underdug Sidefalsbinder

Rørgennemføring 150x150mm Fuglegitter Fuglegitter rulle
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Undertagsstrammere Universal trin m/beslag Kiletætningslister
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Totalmål
Collection Avantgarde

30,4 x 44,5 cm
29,1 x 44,0 cm

Dæklængde (DL)
Collection Avantgarde

33,3 - 36,5 cm
32,8 - 36,0 cm

Middeldækbredde (MDB)
Collection Avantgarde

24,4 cm
23,4 cm

Antal pr. m2

Collection Avantgarde
ca. 11,2 - 12,3
ca. 11,9 - 13,0

Vægt pr. stk. ca. 4,2kg/ ca. 4,0kg

Min. taghældning ≥ 22°

Totalmål 32,5 x 50,0 cm

Dæklængde (DL) 36,1 - 40,3 cm

Middeldækbredde (MDB) 26,4 cm

Antal pr. m2 ca. 9,4

Vægt pr. stk. ca. 5,0 kg

Min. taghældning ≥ 22°

Totalmål
Collection Avantgarde
Lige snit, naturrød, dkl.

27,6 x 45,0 cm
27,3 x 44,4 cm
27,3 x 44,4 cm

Dæklængde (DL)
Collection Avantgarde
Lige snit, naturrød, dkl.

33,8 - 35,8 cm
33,0 - 35,0 cm
33,0 - 35,0 cm

Middeldækbredde (MDB)
Collection Avantgarde
Lige snit, naturrød, dkl.

21,7 cm
21,3 cm
21,3 cm

Antal pr. m2 ca. 13,0
Vægt pr. stk. ca. 4,0 kg
Min. taghældning ≥ 22°

Totalmål
Collection Avantgarde

27,0 x 44,5 cm
26,3 x 43,5 cm

Dæklængde (DL)
Ved perforerede tegltagsten
Collection Avantgarde
Ved perforerede tegltagsten

32,6 - 35,6 cm
33,7 - 35,6 cm
31,8 - 34,8 cm
32,9 - 34,8 cm

Middeldækbredde (MDB)
Collection Avantgarde

21,3 cm
20,9 cm

Antal pr. m2

Collection Avantgarde
ca. 13,0
ca. 13,5

Vægt pr. stk. ca. 3,6 kg
Min. taghældning ≥ 22°

Totalmål 24,0 x 43,5 cm

Dæklængde (DL) 36,0 cm

Middeldækbredde (MDB) 20,0 cm

Antal pr. m2 ca. 13,9

Vægt pr. stk. ca. 3,0 kg

Min. taghældning ≥ 40°

4,
0

24,7 5,05,0 20,0 24,4
24,1 5,05,0 19,4 23,4

26,7 3,03,0 22,0 24,4
26,1 3,03,0 21,4 23,4

33,0 
35,0

8,0

35,0

35,0
LAF
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8,0
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21,1 5,55,5 17,3 21,3
20,6 5,55,5

Collection Avantgarde
17,0 20,9

23,1 3,53,5 19,3 21,3
22,6 3,53,5

Collection Avantgarde
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31,5 
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21,7 6,06,0 19,5 21,7
21,3 6,06,0

Collection Avantgarde
19,0 21,3

24,2 3,53,5 22,0 21,7
23,7 3,53,5

Collection Avantgarde
21,5 21,3

33,0 
34,8

8,08,0
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e
34,8

34,8

33,0 
34,0

34,0

34,0 LAF

FLA

5,
0

21,5 11,011,0 20,0 26,4

24,0 8,58,5 22,5 26,4

40,0 
38,2

7,0

38,2

38,2
LAF

FLA

2,5 19,0 20,0 20,0 21,5 2,5

32,0

8,0

LAF

FLA
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4 Totalmål 24,0 x 40,0 cm

Dæklængde (DL) 32,0 cm

Middeldækbredde (MDB) 20,0 cm

Antal pr. m2 ca. 15,6

Vægt pr. stk. ca. 2,7 kg

Min. taghældning ≥ 40°

2,5 19,0 20,0 20,0 21,5 2,5

29,0

8,0

LAF

FLA
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Totalmål 28,7 x 45,6 cm

Dæklængde (DL)
Anarbeiten Ortgang

35,5 - 38,0 cm
32,0 - 35,5 cm

Middeldækbredde (MDB) 26,5 cm

Antal pr. m2 ca. 9,9

Vægt pr. stk. ca. 4,4 kg

Min. taghældning ≥ 30°

Totalmål 24,9 x 42,7 cm

Dæklængde (DL)
Anarbeiten Ortgang
Ohne Ortgang

32,5 - 35,0 cm
29,0 - 32,5 cm
25,0 - 35,0 cm

Middeldækbredde (MDB) 20,5 cm

Antal pr. m2 ca. 13,9

Vægt pr. stk. ca. 3,5 kg

Min. taghældning ≥ 30°

Totalmål 26,5 x 42,0 cm

Dæklængde (DL) 34,1 cm

Middeldækbredde (MDB) 20,1 cm

Antal pr. m2 14,6

Vægt pr. stk. ca. 3,5 kg

Min. taghældning ≥ 22°

Totalmål 24,9 x 42,3 cm

Dæklængde (DL) 34,5 - 35,5 cm

Middeldækbredde (MDB) 20,5 cm

Antal pr. m2 ca. 13,7

Vægt pr. stk. ca. 3,8 kg

Min. taghældning ≥ 25°

Totalmål 28,5 x 45,6 cm

Dæklængde (DL) 37,5 - 38,5 cm

Middeldækbredde (MDB) 26,4 cm

Antal pr. m2 ca. 9,8

Vægt pr. stk. ca. 4,4 kg

Min. taghældning ≥ 30°
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6 Totalmål 27,0 x 42,0 cm

Dæklængde (DL) 33,6 - 35,6 cm

Middeldækbredde (MDB) 23,1 cm

Antal pr. m2 12,2 - 12,9

Vægt pr. stk. ca. 3,9 kg

Min. taghældning Reihe: ≥ 30°
Verband: ≥ 30°

4,
0

24,7 5,05,0 20,0 24,4
24,1 5,05,0 19,4 23,4

26,7 3,03,0 22,0 24,4
26,1 3,03,0 21,4 23,4

33,0 
35,0

8,0

35,0

35,0
LAF

33,0 
34,4

8,0

34,4

34,4

FLA

35



Jacobi Tegl A/S
Oddesundvej 37, 1. Tv
DK – 6715 Esbjerg N.
Tlf. +45 75125362
info@jacobi-tagtegl.dk

Lager:
Hyrdesøvej 12, Kliplev
DK – 6200 Aabenraa

tt

Jacobi Tonwerke GmbH
Osteroder Straße 2
37434 Bilshausen
Telefon: +49 (0) 5528 910 0
Telefax: +49 (0) 5528 910 170
E-Mail: vertrieb@jacobi-tonwerke.de

www.dachziegel.de

www.jacobi-tagtegl.dk

Fremstillet i Tyskland.


