
Käsitsi valmistatud lamelltellised
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ISELOOMUGA 
HOONETELE
Põhjamaine iseloom
Põhja-Saksamaal Schleswig-Holsteini 
liidumaal asuv Meldorfer®i tehas on juba 
40 aastat tootnud käsitsi valmistatud 
kvaliteetseid lamelltelliseid.  
Tänu ainulaadsele loodusest inspireeritud 
välimusele antakse hoonetele omapära ja 
iseloom. Lisaks on need äärmiselt stabiilsed 
ja vastupidavad isegi tugevale tuulele, jääle 
ja ebasoodsatele ilmastikutingimustele. 
Kõike seda kehastab kaubamärk Original 
Meldorfer® – nii kvaliteet kui tõestatud 
väärtus ning kaasaegne ja ökonoomne viis 
loova ja ainulaadse fassaadi loomiseks.
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Nagu klinker. Ainult parem.

Tootmine

Süsteem ja tehnika

Urban Classic kollektsioon

New Design kollektsioon

Free Style kollektsioon

Mälestiste kaitse

Sisekujundus
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ORIGINAL MELDORFER®ISELOOMUGA 
HOONETELE

TÄIUSLIK PARTNER
PARIMATE ELURUUMIDE
DISAINIMISEKS

Caparol on enam kui 125 aastat pidevalt 
pealispindu leiutanud, et muuta hooned ilusamaks, 
tervislikumaks, tõhusamaks ja jätkusuutlikumaks. 
Avasta meie terviklikud tootelahendused ja 
teenused. Avasta pealispinna jõud.
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Original Meldorfer® annab igale 
fassaadile ainulaadse ja autentse 
iseloomu. Peaaegu piiramatute 
disainivõimalustega saavad 
arhitektid luua mis tahes stiili, 
värvi või suurusega lamelltellise 
täpselt sellisena, nagu nad seda 
soovivad. Original Meldorfer® on 
valmistatud käsitööna, pöörates 
tähelepanu detailidele, nii et iga kivi 
on tõeliselt ainulaadne. Selle erilised 
tehnilised omadused võimaldavad 
seda kasutada igat tüüpi fassaadidel 
ja interjöörides alates SILSist 
ja monoliitkonstruktsioonidest 
kuni arhitektuurimälestiste 
restaureerimisprojektideni.

ILUS

Otsus Original Meldorfer® kasuks 
tasub end ära ka pikemas 
perspektiivis. Fassaad püsib 
suurepärases seisukorras 
aastakümneid – ilma järelkuludeta. 
Original Meldorfer® pinnad on 
väga vastupidavad pragunemisele, 
löökidele, külmale, vetikate ja seente 
rünnakule ning lisaks ei tuhmu 
lamelltelliste värvitoon. Original 
Meldorfer® tulekindlad omadused 
muudavad selle turvaliseks valikuks 
igale fassaadile.

KAUAKESTEV

NAGU 
KLINKER.
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Tooraine nappuse ja kliima 
soojenemise tõttu on säästvate 
ehitusmaterjalide kasutamine 
olulisem kui kunagi varem. 
Original Meldorfer® on 
valmistatud looduslikust liivast ja 
mineraalidest, on biotsiidivabad ja 
keskkonnasõbralikud, millel on Sinise 
ingli (Der Blaue Engel) sertifi kaat. 
Erinevalt telliskividest kuivatatakse 
Original Meldorfer® lamelltelliseid 
70 °C juures mitte ei põletata 
1000 °C juures. Need on ka tõeliselt 
kerged ja seetõttu transpordis 
oluliselt kliimasõbralikumad. EPD 
(Environmental Product Declarations, 
keskkonna deklaratsioon) kohaselt on 
Original Meldorfer®il 60% vähem CO2

heitmeid kui klinkerplaatidel.

Valides Original Meldorfer®

lamelltellised, ei realiseeri te mitte 
ainult ambitsioonikaid projekte, 
vaid säästate ka raha. Võrreldes 
klinkrilahendusega võimaldab 
Original Meldorfer® kuludelt kokku 
hoida ligikaudu 20%. Arvestades 
lamelltelliste väikest kaalu, ca 
5 kg/m2, mis on ca 80% väiksem 
kui klinkerplaatidel, siis on nende 
paigaldamine lihtsam ja kiirem. 
Original Meldorfer® puhul ei ole vaja 
läbida klinkersüsteemile omaseid 
töömahukamaid protsesse, nt 
tüübeldamine läbi armeerimisvõrgu, 
vuukide täiendav tihendamine ja 
täiendavad tulekaitsemeetmed. 
See aitab säästa aega ja oluliselt 
vähendada kulusid ja töömahtu 
paigaldusprotsessis.

JÄTKUSUUTLIK

KASUMLIK

AINULT 
PAREM.



Valmistatud Saksamaal
Tootmistöö, mis toimub Original Meldorfer® 
tehases Schleswig-Holsteinis, on täiuslik 
segu tehnoloogiast ja traditsioonidest. 
Tipptasemel masinad on oluline 
koostisosa, kuid protsess sõltub suuresti ka 
meisterlikkusest, kogemustest ja osavusest 
tänu traditsioonilistele käsitöömeetoditele, 
mis on alati olnud meie toodetavate 
pindade tunnuseks. Kõrged standardid 
ja tootmisspetsifikatsioonid tagavad 
vankumatu kvaliteedi. 
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TOOTMINE
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TOOTMINE
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Iga lamelltellis on unikaalne ja seda on valmistatud 
40 aastat Sankt Peter-Ordingi lähedal Nindorfi  tehases. 
Kõik pinnad töödeldakse alati individuaalselt, vastavalt 
disainile ja käsitööle iseloomulikus kvaliteedis. See 
on ka Original Meldorfer® kreedo. Samas seavad need 
viimistlusplaadid, mille paksus on vaid 4-6 mm ning mida 
on võrreldes täistelliste ja klinkerviimistlusplaatidega 
äärmiselt kerge ja ökonoomne paigaldada, vormi 
ja funktsionaalsuse osas täiesti uued standardid. 
Tänu intensiivsele uurimis- ja arendustegevusele, 
aga ka aastatepikkusele kogemusele ja tõestatud 

kombinatsioonidele, on need sama jätkusuutlikud ja 
vastupidavad kui terved tellised ja klinkerplaadid. Kuigi 
toorainet töödeldakse masinaga, kasutatakse alati 
traditsioonilisi käsitöömeetodeid, et anda pindadele 
ainulaadne lõppviimistlus. Üle 90% materjalist koosneb 
looduslikust liivast ja kvaliteetsetest mineraalsetest 
täiteainetest. Tootmisprotsessi tulemusena tekib eriti 
stabiilne, vastupidav ja kergesti puhastatav materjal, 
mis avab praktiliselt piiramatud võimalused fassaadi- 
ja sisekujunduseks.

UNIKAALSED DISAINID

UNIKAALSED DISAINID



ARMASTUS 
DETAILIDE VASTU

Lamelltelliste tootmine on eelkõige 
individuaalne kvaliteet. 
Schleswig-Holsteini tehases 
on viimistlusplaate käsitsi 
valmistatud 40 aastat. Eriti kerge 
materjali ühtlane kvaliteet on 
arenduse ja tootmise kõrgete 
standardite tulemus.
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TEHNOLOOGIA
TÄIELIKUS HARMOONIAS
SÜSTEEMNE LAHENDUS

Original Meldorfer® lamelltelliseid saab paigaldada 
praktiliselt igale aluspinnale. Kuna need on täistelliste 
ja klinkerviimistlusplaatidega võrreldes kerged ja 
väga õhukesed, on võimalik kokku hoida nii aega kui 
raha. Need sobivad fassaadide soojusisolatsiooni 
liitsüsteemidele, ventileeritavatele fassaadidele, 
monoliitkonstruktsioonidele, kombineeritud fassaadidele 
ja sisekujundusse. Original Meldorfer® lamelltelliseid 
saab kasutada soojusisolatsioonisüsteemide jaoks 
olenemata isolatsioonimaterjali paksusest ja tüübist. 
Neid saab paigaldada mineraalvillast, vahtpolüstüreenist,
fenoolvahust ja polüuretaanist isolatsiooniplaatidele. 
Erinevalt traditsioonilistest klinkerkattega süsteemidest 
ei vaja Original Meldorfer® süsteem teatud juhtudel 

täiendavat tüübeldamist ning liimi nakkeala võib 
moodustada vaid 40% isolatsiooniplaadi pinnast. Samuti 
ei ole fassaadi teatud suurusega osadeks jagamisel 
vaja tekitada deformatsioonivuuke. Original Meldorfer®

lamelltellis liimitakse ja vuugitakse ühes tööetapis 
kasutades ainult ühte materjali. Sellise fassaadi 
suurimad eelised avalduvad selle püsivas väärtuses ja 
vastupidavuses. Pinnad on külmakindlad ja UV-kiirgusele 
vastupidavad, lisaks kuivavad kiiresti ja on vastupidavad 
mehaanilistele löökidele. Olenemata sellest, kas neid 
kasutatakse väljas või siseruumides, pakuvad Original 
Meldorfer® lamelltellised tõeliselt silmapaistvaid tehnilisi 
omadusi ja vastavad kõikidele disaininõuetele.

• Looduslik materjal liivast, mineraalsetest täite- ja sideainetest
• Lamelltelliste paigaldus on traditsiooniliste klinkersüsteemidega võrreldes kiirem ja odavam
• Kõrge vastupidavus ja jätkusuutlikkus. EPD sertifi kaadi järgi pikaealisus > 50 aastat
• Õhuke materjal (ca 8 mm koos liimiga)
• Väike kaal (ca 5 kg/m2)
• Lai kasutusala – soojusisolatsioonisüsteemid, ventileeritavad fassaadid, aga ka monoliitsed 

konstruktsioonid ja interjöör
• Vastupidav mehaanilistele löökidele ja külmale ning kiiresti kuivavad pinnad (veeimavus 24 h: 0,5 kg/m2), 

I löögikindluse kategooria (vastavalt ETAG 004-le) mistahes tüüpi soojusisolatsiooniga
• Erinevad disainivõimalused, alates klassikaliste telliste välimusest kuni individuaalse disainini
• Paigaldatav mineraalvillast, vahtpolüstüreenist, fenoolvahust ja polüuretaanist isolatsiooniplaatidele
• Mittepõlev või raskesti süttiv, olenevalt valitud süsteemist
• Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sd = 0,9-1,3 m

Original Meldorfer® lamelltelliseid saab paigaldada erinevatele soojusisolatsioonimaterjalidele. Need sobivad isegi monoliitsete konstruktsioonide jaoks.
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Süsteem
Soojusisolatsiooni liitsüsteemid, ventileeritavad fassaadid, 
monoliitsed konstruktsioonid liimitud lamelltellistega

Pealispinnad Sile või kare pinna tekstuur (liivaga puistatud pind)

Formaadid
Erinevad kujundusvõimalused olenevalt paigutusest (asümmeetriline, rist, 
diagonaal), standardsest või individuaalselt valitud plaadiformaadist ja värvitoonist

Vuugisegu Standardtoonid ja toonitav

Soojusisolatsioon 
Fassaadi soojustusplaadid mineraalvillast, 
vahtpolüstüroolist, fenoolvahust või polüuretaanist 

Tuletundlikkus Mittesüttiv või mittepõlev, olenevalt valitud süsteemist

Fassaadiviimistlus 
Original Meldorfer®

Armeering

Paigaldussegu

Soojustusmaterjal
Mineraalvillast, vahtpolüstüreenist, 
fenoolvahust või polüuretaanist 
isolatsiooniplaadid



KOLLEKTSIOONID

Original Meldorfer® lamelltellistel ei ole disaini 
ega stiili osas piiranguid. Kolm omanäolist 
disainikollektsiooni pakuvad ainulaadseid pealispindu 
igale stiilile ja maitsele. Urban Classic kollektsioon 
pakub traditsioonilise välimusega dekoratiivplaate. 
New Design kollektsioon pakub kaasaegseid 
värvikombinatsioone, mis sobivad praeguste 
disainitrendidega, samas kui Free Style näitab meie 
toote piiramatuid võimalusi nii värvide kui 
ka kujundite osas.

VALI ENDALE SOBIV
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URBAN CLASSIC 
TRADITSIOONILINE TELLISE VÄLIMUS

NEW DESIGN
UUED VAATED JA PERSPEKTIIVID

FREE STYLE
KÕIK ON VÕIMALIK



Traditsiooniline tellise välimus
Karedus, ürgsus, iseloom ja selgus – need on 
kõik põhjamaise keskkonna tunnused, mis on 
iseloomulikud ka materjalile, mis on paljude 
Põhjamere ja Läänemere ranniku külade ja 
linnade arhitektuuris levinuim kui ükski teine   
materjal. Nimelt telliskivi. Täna on telliskivi 
välimus nõutud rohkem kui kunagi varem. 
Original Meldorfer® kollektsioon Urban Classic 
on selle kaasaegne tõlgendus.

URBAN  
CLASSIC
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URBAN  
CLASSIC
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Original Meldorfer® lamelltellistega on arhitektidel, 
disaineritel, tellijatel ja töövõtjatel lai valik võimalusi 
erinevate pindade rõhutamiseks, rakendades 
individuaalset ja säästlikku lähenemist. Eelkõige 
puudutab see telliskiviefektiga fassaadide 
projekteerimist - pakutakse mitmekesiseid ja samal ajal 
ökonoomseid lahendusi fassaadi soojustussüsteemidele, 
ventileeritavatele rippfassaadidele ja 
monoliitkonstruktsioonidele. Arhitektid ja disainerid 
saavad “Urban Classic” sarjast valida erinevaid 
klassikalisi värve, formaate ja tekstuure, samuti teha 
individuaaltellimusi. Lamelltellistest saab valmistada 

peaaegu iga telliskivi formaadi, need võimaldavad 
valmistada terviklikke ehituselemente ning praktiliselt 
iga tooni saab kohandada originaaliga. Seega annavad 
traditsioonilise tellise välimusega Original Meldorfer®

lamelltellised loomuliku välimuse. Lamelltelliseid saab 
liimida ilma fassaaditasapinda aladeks jagamata, mis on 
omane klinkrile. Efektse värvidemängu tulemusena on 
need praktiliselt eristamatud traditsioonilistest põletatud 
tellistest. Sama kehtib kõigi fassaadi osade kohta, 
nurgaelemendid parandavad üldist harmoonilist pilti ja 
rõhutavad optimaalselt tahke tellise efekti.

AJATU JA 
MAALÄHEDANE 

KLASSIKALISED VÄRVID JA KUJUNDID 
IGALE FASSAADIDETAILILE

TRADITSIOONILINE 
TELLISKIVI VÄLIMUS
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KALAMAJA RESIDENTS 
TALLINN, EESTI

2016. aastal valminud kahest majast 
koosnev elamukompleks asub 
Tallinnas populaarses Kalamaja 
linnaosas. Selle väikese ja privaatse 
elamukompleksi võlu peitub selle 
asukohas. Majaelanikel on võimalus 
nautida võluvat vaadet merele 
või jalutada vanalinna. Hoonele 
põhjamaise ilme andmiseks kasutati 
projekti dekoratiivviimistluses 
Original Meldorfer® lamelltelliseid 
Hamburg värvitoonis.

Dekoratiivseid fassaadipindu 
projekteerivad arhitektid vajavad 
mitmekesist ja võimalsuterohket 
valikut. Seda kõike suudab ka 
Original Meldorfer® pakkuda. 
Fassaadid, mille lõppviimistluses 
on kasutatud Original Meldorfer®

lamelltelliseid, üllatavad uute 
moodsate arhitektuursete 
detailidega.

LOOV 
LÄHENEMINE
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MINEVIK KOHTUB  
KAASAEGSEGA
VÄLJAST ARHITEKTUURIMONUMENT –  
MUGAV KORTER SEES
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MINEVIK KOHTUB 
KAASAEGSEGA

19. sajandil asusid Magdeburgi endises Ravensbergi 
kasarmus Preisi armee IV korpuse haldus- ja 
eluhooned. Neid kasutati ka töökodade ja laohoonetena. 
Sajandivanused hooned seisid tühjana kuni 2000. aastani, 
mil Goldmann Grupi ettevõte nägi mahajäetud ajaloolise 
kompleksi arengupotentsiaali.

Kuna restaureerimisprojekt pidi vastama 
ajaloomälestiste säilimise nõuetele, loodi ajaloolise 
müüri taastamiseks originaalse fassaadi värvitooniga 
Original Meldorfer® lamelltellised. Projekti väljakutseks 
oli säilitada ajalooline fassaad vastavalt kõikidele 
kaanonitele ja nõuetele. Mugava eluruumi loomisel 
kasutati parimaid materjale, milleks on tammeparkett, 
kvaliteetne köögitehnika ja elegantne vannituba. 
Kõikidele korteritele paigaldati uued puitaknad koos 
täiendava heli- ja soojusisolatsiooniga. Projekti oluliseks 
komponendiks on välissoojustus, mis tagab mõnusa 
sisekliima ja suuremad eluruumid.

KUIDAS SAID MAGDEBURGI 
SÕJAVÄEHOONED ŠIKIKS 
ELUKVARTALIKS

Virchowi kvartal valmis 2020. aasta suvel, see avaldab 
muljet ilmeka tellis- ja plaatkonstruktsiooniga. Kolme 
vaikse sisehooviga hoone fassaadidel on punased ja 
kollased Original Meldorfer® lamelltellised, mis loovad 
optiliselt tellise välimuse. Elamuid kaasajastati rõdude, 
terrasside ja täiendavate katusekorrustega.

“ABA-Planungsgesellschaft” arhitektuuribüroo jaoks 
oli väga oluline taastada fassaadi esialgne välimus 
võimalikult täpselt. Selleks saadeti vanad tellised ja 
dokumendid Original Meldorfer® värviekspertidele, kes 
taastasid hoolikalt näidiseid, kuni said õige tulemuse.

IKOONILISE ILME TAASTAMINE
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VASTUPIDAV ELEGANTS

Original Meldorfer® ei näe mitte ainult suurepärane välja, vaid oma mineraalse koostise tõttu on lamelltellised ka 
väga vastupidavad ja jätkusuutlikud. Kui otsid tellise imitatsiooniga fassaadikujundust, mis on ajatu kui klassikaline 
tellis, siis oled leidnud õige lahenduse. Isegi Original Meldorfer® standardtoonide kollektsioon pakub laia valikut 
klassikalisi ja kaasaegseid disainilahendusi, mis peavad ajaproovile vastu.

VÄRVID JA MATERJALID LOODUSEST
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Westerwald
240 x 71 mm 
Vuugi toon: tsemendihall

Stockholm
400 x 40 mm 
Vuugi toon: liivavalge

Oldenburg
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Kopenhagen
400 x 40 mm 
Vuugi toon: antratsiit

Oslo
400 x 40 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Brandenburg
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Altweiß
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Vuugi toon: liivavalge

Juist
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Sylt
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Antik
240 x 52 mm, 240 x 71 mm 
Vuugi toon: tsemendihall

URBAN CLASSIC KOLLEKTSIOON

Sandstein
Multiformaat:  
300 x 52/71/135 mm 
Vuugi toon: liivavalge

Lüneburg
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Mecklenburg
240 x 52 mm, 240 x 71 mm 
Vuugi toon: tsemendihall

Hamburg
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Dithmarschen 
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Rotbunt
240 x 52 mm, 240 x 71 mm
Vuugi toon: tsemendihall



Uued vaated ja perspektiivid
Kordumatud loodusmaastikud, pidevalt 
muutuvad looded ja aastaajad. Nad üllatavad 
alati ebatavaliste kujundite, varjundite, 
tekstuuridega, võimaldades avada täiesti  
uusi vaatenurki. Uued kujundid, värvid ja 
tekstuurid – iseloomulikud Original Meldorfer® 
New Design kollektsioonile.

NEW  
DESIGN
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NEW  
DESIGN
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KAASAEGNE TÕLGENDUS

ORIGINAALSELT  
ERINEV
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Asudes kesklinna vahetus läheduses, naudivad 
elanikud elu roheluses. 2021. aastal valminud 
hoone fassaadile paigaldati individuaalse 
disainiga käsitööna valminud Original 
Meldorfer® lamelltellised, mis sulanduvad 
harmooniliselt ümbrusega ning annavad 
hoonele iseloomuliku ja kaasaegse ilme. Üheks 
otsustavaks eeliseks oli ka Original Meldorfer®

fassaadide pikaealisus.

TALVIKU KODUD 
TALLINN, EESTI

Original Meldorfer® pakub mitmekesiseid, 
suurepäraseid tehnilisi ja majanduslikult 
mõistlikke fassaadilahendusi ning seda mitte 
ainult traditsioonilise tellise välimusega. 
Materjali üks suurimaid eeliseid on selle 
mitmekülgne kasutamine ja kerge kaal – 
ainult 5 kg/m2. Tähelepanu väärib ka 
kogenud spetsialistide meisterlikkus, 
mis võimaldab seda materjali mitmel 
viisil vormida ja struktureerida. Seega 
on võimalik lisaks klassikalisele tellise 
efektile ja pinnatekstuuridele luua ka 
täiesti uusi suuremaid formaate, piklikke 
kujundeid ja erinevaid vuukide paigutusi 
vastavalt arhitektide, disainerite ja tellijate 
individuaalsetele lahendustele. Uued 
vaatenurgad ja võimalused – need on 
Original Meldorfer® kollektsiooni New 
Design omadused. Sellesse kollektsiooni 
kuuluvad ka tavaliste pindade tekstuurid 
nagu puit, looduskivi, metalli ja betooniefekt. 
Lamelltelliste pinnatekstuur on käsitsi loodud, 
mis annab igale plaadile ainulaadse välimuse.

TELLISE KAASAEGNE 
TÕLGENDUS
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“BREMENI LINNA KVARTALIS 
“ÜBERSEESTADT” ON ATRAKTIIVSED 
JA ÖKONOOMILISED KORTERID, 
MIS VASTAVAD SAMAL AJAL 
KÕRGETELE ESTEETIKA- JA 
EFEKTIIVSUSSTANDARDITELE.”

Arhitekt Hans Jürgen Hilmes
Arhitektuuribüroo “Hilmes Lamprecht 
Architekten BDA”, Bremen, Saksamaa

VAATEGA KODU

VANA SADAMA KVARTAL

Bremeni linnakvartal “Überseestadt” on üks Bremeni 
suurimaid linnaplaneerimisprojekte. Nende hulka võib 
lugeda ka projekti “Marcuskaje”. Arhitektuuribüroo 
“Hilmes Lamprecht Architekten BDA” projekti järgi 
kuulub hoonete ansamblisse 250 korterit – neist 
150 riigieelarveliste üksustena. Ansamblisse kuulub 
neli 6–7-korruselist hoonet, mis on rühmitatud avatud 
planeeringuga rohelise sisehoovi ümber. Tähelepanu 
köidavad valged ja hallikasbeežid telliskivioptikaga 
fassaadid koos väljaulatuvate konsoolrõdude ning 

elegantsete detailsete avadega. Kõik konstruktsioonid on 
teostatud saksa energiatõhususe standardi KfW-70 järgi. 
Erinevate vuukide mustritega fassaadide kujundamisel 
kasutati Original Meldorfer® lamelltelliseid. 
Need 4–6 mm paksused viimistlusplaadid on 
majanduslikult põhjendatud alternatiiv traditsioonilisele 
keraamilise klinkriga fassaadikonstruktsioonile ning neid 
saab paigaldada fassaadi soojustussüsteemile, säästes 
aega ja raha.
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“Marcuskaje” hoonete ansambli fassaadide 
kaunistamisel kasutati arhitekti eskiiside järgi 
eritellimusel valmistatud erinevas formaadis 
lamelltelliseid, mis liimiti erineva vuukide 
paigutusega. Kuigi plaatide paksus on vaid 
4-6 mm, on need piisavalt tasased ja samas 
robustsed. Tänu kergele kaalule on neid lihtne 
aluspinnale kinnitada.

HOONETE ANSAMBEL 
“MARCUSKAJE”
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LOODUSEST INSPIREERITUD

Eriline Original Meldorfer® New Design kollektsioon sisaldab laias valikus puidu, looduskivi ja betoonpindade 
imitatsioone. Kuigi lamelltellised näevad välja tugevad, kaaluvad Original Meldorfer®iga valmistatud pinnad väga 
vähe. Kasutades ebastandardseid lahendusi nagu suured formaadid, piklikud kujundid ja erinevad vuugilahendused, 
saab luua lamelltelliseid, mis on täpselt kohandatud arhitektide, projekteerijate ja arendajate vajadustele. 
Original Meldorfer® pakub mitmekülgseid huvitavaid lahendusi ainulaadsete pinnatekstuuridega, mis 
jäljendavad puitu, betooni ja looduskivi.

LOODUSKIVI, BETOONI JA PUIDUIMITATSIOON
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NEW DESIGN KOLLEKTSIOON

Betongrau
300 x 135 mm, 600 x 300 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Jever
240 x 52 mm, 240 x 71 mm, 
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Helsinki 
240 x 52 mm, 240 x 71 mm, 
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Vuugi toon: liivavalge

Holstein 
240 x 52 mm, 240 x 71 mm, 
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Steingrau
300 x 135 mm
Vuugi toon: antratsiit

Malmö 
240 x 52 mm, 240 x 71 mm,  
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Vuugi toon: liivavalge

Kolding
240 x 52 mm, 240 x 71 mm,  
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Vuugi toon: antratsiit

Stralsund
240 x 52 mm, 240 x 71 mm,  
740 x 52 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Bork
300 x 135 mm, 600 x 300 mm, 
740 x 52 mm
Vuugi toon: tsemendihall

Kiel
240 x 52 mm, 240 x 71 mm, 
400 x 40 mm, 740 x 52 mm
Vuugi toon: antratsiit



Kõik on võimalik
Lõputu avarus ja täielik vabadus! Silmapiirini 
jõudmine, uute väljakutsete otsimine ja 
mõeldamatute võimaluste avastamine – kõik 
see on iseloomulik Original Meldorfer® Free 
Style kollektsioonile. Uued, loomingulised 
fassaadi- ja sisekujundusvõimalused,  
aga ka ebatraditsioonilised lahendused 
elementide, materjalide, värvide, vormide  
ja struktuuride osas.

FREE 
STYLE
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FREE 
STYLE
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Disainivabadus on meie mõistes standard, mida 
arhitektide, disainerite ja tellijatega koostöös pidevalt 
korrigeeritakse. Seetõttu on meie, traditsioonide 
ja kogemusterikka tarnijana, ülesandeks pidevalt 
täiendada lamelltelliste laia disainivalikut ning kasutada 
ebatavaliste lahenduste elluviimisel ebatraditsioonilisi 

lähenemisviise. Vaieldamatult ei anna ükski teine   
materjal võimalust rakendada sise- ja välisruumides 
eristuvaid ja põnevaid disainikontseptsioone nii 
kvaliteetselt kui Original Meldorfer®. Free Style 
kollektsiooniga pole disainivõimalustel piire!

TÄIESTI AINULAADNE
AVASTA UUED DISAINID

Võtme kuju
Metalse välimusega
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Mineraalsest toormassist 
saab vormida praktiliselt 
mis tahes kuju. Sama 
mitmekesine on ka 
kujunduste valik, mida 
saab lamelltellistest luua. 
Free Style kollektsioon 
realiseerib just 
sinu disainiidee.

KÕIK ON VÕIMALIK

TÄIUSLIK 
KÄSITÖÖ

Free Style kollektsioon avab täiesti uued võimalused pindade rõhutamiseks uute formaatide, värvide, struktuuride ja 
vuukide mustritega. Näited disainilahendustest (vasakult paremale): 

Seamless Patterns 03 (orgaaniline, homogeenne, loomulik, vaoshoitud struktuuriga), Quadratwelle (individuaalne, 
virtuoosne, iseloomuga ja struktureeritud), Schlüssel (graafi line, tehniline, metallik, külmades toonides ja 
struktureeritud disain).



TETRISE DISAIN
LOOMINGULISED VÄRVID,  
KUJUNDID JA VUUKIDE MUSTRID
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Uued disainivalikud
Original Meldorfer® kollektsioon Free Style 
pakub ebatavalisi lahendusi nii värvi, kuju 
kui ka struktuuri poolest. Tänu sellele 
mitmekülgsele ja vormitavale materjalile pole 
disainilahendustel piire.

Piiramatud võimalused
Original Meldorfer® pakub erinevaid 
atraktiivseid lahendusi – alates orgaanilistest 
ja ebakorrapärase kujuga elementidest, 
hulknurkadest ja ellipsidest kuni keerukate 
kunstiliste kontseptsioonideni.
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Arhitektuuribüroo 
“kadawittfeldarchitektur” 
väljatöötatud projekti alusel loodi 
Aachenis linnasisene hoonete 
ansambel “Frankenberger Höfe”. 
Hoonetele on iseloomulik Saksamaa 
hiilgeaegadele omane stiil, tuntud 
kui “Gründerzeit” (asutajate 
periood), kuid need on ehitatud 
tänapäevaste standardite järgi. 
Erilist tähelepanu pöörasid disainerid 
fassaadide visuaalsele kujundusele. 
Ümbritsevate muinasehitiste 
kaasaegse tõlgenduse 
saavutamiseks projekteeriti 
konstruktsioonide osi, luues erinevat 

tüüpi sokleid, vertikaalaknaid, 
ärkleid, karniise, prantsuse tüüpi 
rõdusid ja erineva tasemega 
katuseharjasid. Fassaadipindade 
aktsendiks on käsitsi loodud 
värvitud ja krohvitud pinnad. Original 
Meldorfer® lamelltelliseid kasutati 
ka omamoodi 3D-reljeefstruktuuris, 
rõhutades nii esimese korruse 
fassaadi pinda. Selle tulemusena 
tekkis fassaadidest täiesti erinev 
üldpilt, mis oma individuaalse 
iseloomuga ja peeneid detaile 
arvestades erineb drastiliselt teistest 
uusehitusprojektidest.

HOONETE ANSAMBEL 
“FRANKENBERGER HÖFE”, AACHEN

RELJEEFSTRUKTUURID 
ORIGINAL MELDORFER®

ABIGA

KAASAEGNE PANUS 
TÖÖSTUSAJASTUSSE
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Fassaadi struktuursete pindade 
moodustamiseks kasutati Original 
Meldorfer® erilahendust, paigaldades 
neid dekoratiivkrohvi pinnale. Tulemuseks 
on ilmekas reljeefstruktuur. Fassaadi 
esiletoomiseks kasutasid arhitektid 
erinevaid dekoratiivelemente, freesitud 
karniiskonstruktsioone, aknaprofi ile, aga 
ka peenkrohviga kaetud ning erinevates 
stiilides töödeldud pindu.

LAMELLTELLISTEST 
RELJEEF
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Uus Aloysiuse kool Eindhovenis on tõeliselt jätkusuutlik 
hoone. See saavutati materjalide taaskasutust ja 
energiatõhusust silmas pidades. Olulist rolli mängis 
välisseina soojustussüsteemi valik. See tagas sooja kesta 
ja välimuse, mis paneb õpilased end hästi tundma.

Klassikaline monoliitse müüritisega konstruktsioon 
oleks tähendanud rohkem materjali, suuremat kaalu ja 
rohkem heitgaase ning seetõttu ei tulnud see kõne allagi. 
Dura Vermeer Bouw Zuidi juht Harms Wingens hoidis 
konstruktsiooni kergena, kasutades silikaattellistest 
seinakonstruktsiooni ja EPS soojustusplaatidega välist 

soojusisolatsioonisüsteemi. Fassaadi dekoratiivseks 
viimistluseks valiti Original Meldorfer®, mis pakub 
rohkem disainivabadust ja jätab tootmisprotsessi 
väiksema CO2 jalajälje.

Telliskivi välimusega viimistlus oli sihtrühma – lapsi, 
arvestades ideaalne valik. Üks ülesandeid on see, et 
erivajadustega laste kool meenutaks kodu, kus nad 
tunnevad end hästi ja mugavalt. Selle nõude täitmiseks 
valmistasid arhitektid koostöös Original Meldorfer®

tehasega individuaalse disainiga liiva, pehme rohelise ja 
halli värvitooniga lamelltellised.

ALOYSIUSE KOOL, EINDHOVEN

VÄHEM MATERJALI, VÄHEM HEITMEID, ROHKEM DISAINIVABADUST

NUTIKAS LAHENDUS 
MAKSIMAALSEKS 
JÄTKUSUUTLIKKUSEKS
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Ajaloolise väärtuse säilitamine
Enamik hooneid, milles me järgmistel 
aastakümnetel elame ja töötame, on ehitatud 
juba ammu. Neil on ajalooline väärtus – osa 
neist on oma kultuuri- ja ajaloopärandi 
tõttu isegi kaitse all. Nende säilitamine ja 
kaasajastamine vastavalt kaasaegsetele 
energiatõhususe standarditele on üks 
suurimaid arhitektuurilisi väljakutseid, millega 
peame silmitsi seisma. Orginal Meldorfer® 
pakub erinevaid lahendusi ajalooliste 
fassaadide stiilseks muutmiseks ilma nende 
esialgset välimust kahjustamata.

MÄLESTISTE 
KAITSE
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MÄLESTISTE 
KAITSE
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AJALOOLISE VÄÄRTUSE SÄILITAMINE DETAILE SILMAS PIDADES

Original Meldorfer® pakub klientidele, arhitektidele, 
linnaplaneerijatele ja mälestiste restaureerijatele 
palju erinevaid lahendusi. See on võimalus säilitada 
kogu linna üldpilti, ilma et peaks loobuma algsest 
struktuurilisest iseloomust. Üksikuid fassaade saab 
stiilselt ja tõhusalt muuta. Lamelltellistega on võimalik 
originaalkonstruktsiooni järgi imiteerida isegi ajaloolisi 
telliseid, mida tänapäeval enam ei toodeta.

Original Meldorfer® lamelltellised sobivad ideaalselt 
ka vanade konstruktsioonide renoveerimiseks ja 
säilitamiseks. Läbimõeldud lahendusi pakutakse igale 
elemendile. Võimalik on luua esialgsele konstruktsioonile 
vastava tellise välimusega müüritis, säilitades 
telliste esialgse paigutuse, ilma et oleks vaja pinda 
deformatsioonivuukidega jagada. Spetsiaalselt disainitud 

nurgaplaadid loovad tugeva tellise efekti. Vastavalt 
eskiisidele on võimalik paigaldada ka 
kumeraid elemente.

Suhteliselt lihtsalt saab ajaloolistest tellistest atraktiivse 
välimuse saada ka vanu ehituselemente taastades. 
Kuna viimistlusplaadid on väga kerged, ca 5 kg/m2, on 
staatilised koormused väga väikesed. Lisaks on Original 
Meldorfer® lamelltellised õhukesed, mille tulemusena 
on võimalik need liimida otse seina alusmaterjalile või 
fassaadi soojusisolatsioonisüsteemi armeeringkihile 
lõppviimistlusena, ilma lisakinnitusteta. Materjal on 
jätkusuutlik, löögikindel ja kergesti puhastatav, mis 
vähendab oluliselt kasutuskulusid. Majanduslik eelis, 
mida on võimalik saada ka ajalooliste 
hoonete restaureerimisel.

ORIGINAL MELDORFER®

LAMELLTELLISTEGA

AJALOOLISTE HOONETE 
RENOVEERIMINE



Alates 1920ndatest on Hamburgi linna 
visiitkaardiks olnud Reeperbahni või 
Jungfernstiegi linnaosad, aga ka elurajoon 
Dulsberg Nord. Arhitektide, nagu Fritz 
Schumacher, loodud hooned, mille eripäraks 
on punane tellis, on midagi enamat kui 
lihtsalt ajaloolised tõendid, vaid peegeldavad 
hansalinna elustiili.

DULSBERG NORD, HAMBURG

43
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1919. aastal ehitatud Dulsbergi korterikompleksi 
Hamburgi Barmbek-Süd linnaosas peetakse Põhja-
Saksamaa linnaarhitektuuri sünnikohaks. 19. sajandi 
lõpus töötas arhitekt Fritz Schumacher Hamburgi 
ehitusameti juhina välja oma nägemuse linna 
elamukvartalitest. Tema julge kontseptsioon tõi 
esiplaanile sotsiaalse vastuvõetavuse ja elukvaliteedi. 
Ta piiras kortermajade kõrgust viie korruseni, vähendas 
maja sügavust õhulisemate ja valgusküllasemate 
korterite saamiseks ning suurendas ümbritsevate 

parkide pindala. Kui Dulsbergi kvartali hooned tuli 
renoveerida, otsiti lahendust, mis säilitaks esialgse 
ilme, ohustamata seejuures kaitsealuse ajaloomälestise 
staatust. Original Meldorfer® valik oli ilmne: selle 
kerge kaal võimaldas seda kasutada kaasaegseks 
välissoojustuseks, säilitades samal ajal fassaadi 
ajaloolise kuvandi. Kokku taastati ja kaasajastati 
100 hektari suuruses elamurajoonis edukalt 
26 000 m2 suurune fassaadipind.

HANSALINNA VÕLU
AJATU ARHITEKTUUR UUES KUUES
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DETAILIDENI 
VIIMISTLETUD
KAASAEGSED LAHENDUSED 
AJALOOLISTELE HOONETELE

26 000 m2 fassaadipinnaga Dulsberg 
Nord on suurim projekt, mis kunagi 
Saksamaal on teostatud Original 
Meldorfer®i abil. Lisaks oma suurusest 
tulenevatele väljakutsetele nõudis see 
keerulist projekteerimist koos kohandatud 
lahendustega ja kõigilt asjaosalistelt 
kõrget motivatsiooni. See hõlmas 
kohapealseid arhitekte ja insenere ning 

Meldorferi tehasemeeskonda. Et Original 
Meldorfer®iga tõeliselt taasesitada fassaadi 
iseloomulikku välimust koos kõigi selle 
ainulaadsete detailidega, töötasid Caparoli 
ja Original Meldorfer® ehitusinsenerid välja 
spetsiaalselt kohandatud lahendused. Nii 
saab fassaadi taastada ja säilitada oma 
esialgse välimuse ilma ajaloomälestise 
staatust ohustamata.

EENDUVAD DETAILID SISSEPÄÄSUALAS

Sissepääsualade eenduvad tellised taastati kergete Capatect Capapor fassaadiprofi ilide 
abil. Seejärel kinnitati need isolatsiooniplaatidele ja kaeti eritellimusel valmistatud 
Original Meldorfer® lamelltellistega.

Kerge fassaadiprofi il Capatect Capapor, kinnitatud 
Capatect Capapor Profi kleber liimsegu ja kruvitüübliga

Soojustusplaat
Armeeringkiht
Original Meldorfer® Ansatzmörtel (paigaldussegu)
Original Meldorfer® lamelltellis

Vuugitäidis

Original Meldorfer® erivorm
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TERAVALT VÄLJAULATUVAD DETAILID TREPIKODADES

Nürinurksete nurkade algkuju taastamiseks kinnitati armeeringkihile kerged Capatect 
Capapor kolmnurksed profi ilid, mis kaeti Original Meldorfer® lamelltellistega.

EPS fassaadisoojustusplaat 
seinakaitseplaadiga

Armeeringkiht
• Capatect ZF-Spachtel 699 (armeerimispahtel)
• Capatect Gewebe 650 (klaaskiudvõrk)
Original Meldorfer® Ansatzmörtel (paigaldussegu)

Capatect Capapor profi il

Original Meldorfer® lamelltellis

Tüübel SDF-K8

Oluline teada: see tehniline kirjeldus on välja töötatud konkreetse projekti jaoks, seda 
ei saa üldistada. Iga projekt on erinev, sageli on vaja kohandatud lahendusi. Palume 
konsulteerida Caparoli tehniliste ekspertidega, kes hoolitsevad selle eest, et projekt 
oleks arhitektuurselt ja tehniliselt korrektselt teostatud.
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Lihtsalt teistmoodi
Original Meldorfer® on ideaalne valik 
ruumidesse, mis annavad meile lisaks 
hubasusele ka turvatunde, kiirgavad 
soojust ning millel on ainulaadne stiil. 
Sisekujundajatele, aga ka messi- ja 
poestendidele on valikus palju erinevaid 
kujunduslahendusi - värve, vorme ja tekstuure, 
alates jahedast põhjamaisest meeleolust 
kuni soojema vahemere atmosfäärini. Lai 
valik viimistlusplaate pakub disainlahendusi 
ka siseviimistluseks ning see on ideaalne 
alternatiiv traditsioonilistele seinakatetele 
ja krohvimisele.

SISEKUJUNDUS
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SISEKUJUNDUS



Original Meldorfer® lamelltelliseid saab lihtsalt ja 
suhteliselt madala kuluga kanda praktiliselt igale 
aluspinnale, seetõttu sobivad need ideaalselt ka kõige 
keerukamate sisekujundusprojektide teostamiseks. 
Olgu tegemist fuajee, vastuvõturuumi, esindussaali või 
isikupärase iseloomuga privaatsete ruumidega, nende 
mitmekülgsus ja ainulaadne efekt võimaldavad neid 
kasutada elegantse ja äärmiselt huvitava alternatiivina 
traditsioonilistele seinakatetele ja krohvimisele. Neid 
lamelltelliseid kasutades on siseruumides võimalik 
madalate kuludega luua isegi moodne maalähedane 

tellise efekt. Eriliseks eeliseks on ka nende suhteliselt 
väike kaal, nimelt umbes 5 kg/m2. Neid saab kanda 
ka kergetele seinakonstruktsioonidele. Suur hulk 
värvitoone, formaate ja vuukide paigutus võimaldavad 
teostada väga erinevaid ruumikontseptsioone. Selle 
vastupidava, tugeva ja kergesti puhastatava materjali 
eeliseks on vastupidavus ja pikad hooldusintervallid. 
Pinnad on vastupidavad ka pikaajalisele mehaanilisele 
koormusele tihedalt külastatavates ruumides ning 
säilitavad oma täiusliku välimuse pikkadeks aastateks.

ISELOOMUGA TUBADELE

TÕELISELT MITMEKESINE
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Silmapaistev detail
See DAW SE näitusestendi lett oli 
valmistatud lamelltellistest. 
Tugevad pinnad sobivad eriti hästi 
keskkonda, kus on oodata suurt 
mehaanilist koormust.

Seinakontseptsioonid restoranides 
Lamelltelliseid kasutades on 
võimalik luua majanduslikult 
efektiivseid lahendusi, mis aitavad 
luua massiivse robustse kivi efekti. 
Need kinnitatakse lihtsalt liimi 
abil aluspinnale. Materjal sobib ka 
kergetele seinakonstruktsioonidele. 
Seega avab Original Meldorfer®

laiad võimalused siseruumide 
sisustamiseks, andes neile isikupära.



caparol.ee

SIA DAW BALTICA EESTI FILIAAL
Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Telefon +372 600 0690
info@daw.ee


