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Hansa 1-kupig 

Bender Hansa är en enkupig lertegeltak-
panna, traditionell, men mer funktionell.

Bender falsat lertegel Hansa, med sin rundade 
framkant, är en modern utveckling av den klassiska 
strängpressade enkupiga tegelpannan. Lättlagd, tät 
och ekonomisk. Hansa finns i sex olika behandlingar 
och en mängd kulörer.

Natur - Bender Natur är en obehandlad panna vilket 
innebär att det är en helt homogen bränd lera, i sin 
naturliga färg.

Engoberat - Bender Engoberad är en behandlad na-
turpanna, belagd med en tunn yta av pigmenterad 
lerslurry, vilken bränns tillsammans med pannan.

Kristallengoberat - Bender Kristallengoberad är, i 
likhet med Bender Engoberad, en behandlad natur-
panna, belagd med en tunn yta av pigmenterad ler-
slurry. Skillnaden är att en mindre del finkrossat glas, 
som bränns tillsammans med pannan, har tillsatts. 
Den kristallengoberade ytan är diffusionsöppen och 
andas.

Glaserat - Bender Glaserad är även den en behand-
lad naturpanna som är belagd med en tunn yta av 
pigmenterad lerslurry. Finkrossat glas är tillsatt och 
bränns tillsammans med pannan. Den glaserade ytan 
är tät och därmed andas den ej.

Marcatoglaserat - Bender Marcatoglasyr tillhör de 
behandlade ytorna och är en egen produkt framta-
gen av Meyer Holsen. Den har en flerfaldigt tjockare 
glasyr för att ge ett djupare färgintryck och en större 
lyster.

Reduktionsbränd -Bender Reduktionsbränd är, likt 
natur, en obehandlad panna vilket innebär att det är 
en helt homogen bränd lera, i sin naturliga färg. Skil-
landen är att man vid slutet av bränntiden justerar 
syretillförseln vilket göra att färgen ändras helt ige-
nom pannan.

Artikelinformation 
Vikt kg/st 2,90 kg
Bredd 264 mm
Längd 425 mm
Byggbredd 210 mm
Bygglängd 320 - 345 mm
Bygghöjd 95 mm
Taklutning min 14°
Läktavstånd 320 - 345 mm
Vikt kg/m² ca 39 kg
Antal st/pall 360 st (Naturröd 24 och Titansvart 87)

288 st (övriga färger)

Antal st/m² ca 14 st
Packetering 6 st/bunt

Art nr H100..

FÖR 
MONTERING, 
SE SEPARAT 
ANVISNING

BE
N

D
ER

S 
I S

E 
I 2

01
8 

- 0
3


