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Architile is een nieuw concept in 
Nederland voor keramische 
gevelbekleding. We zijn exclusief 
leverancier van de Vidar Ceramic 
Shingles. Het bekleden van gevels 
met keramische shingles is een 
designtrend uit Denemarken.

Keramische  
gevelbekleding





Door het onzichtbare ophangsysteem is de 
Vidar Ceramic Shingle een unieke 
eyecatcher voor elk bouwwerk. Het unieke 
lijnenspel zorgt voor een interessante en 
hoogwaardige uitstraling. Daarnaast is het 
keramiek extreem duurzaam.

Oogverblindende 
elegantie



De keramische shingles van 
Arichtile zorgen voor een 
unieke uitstraling en staan voor 
duurzaamheid. Elke Vidar 
Ceramic Shingle is eenvoudig 
te bevestigen met het speciale 
profiel en het unieke 
ophangsysteem. Onzichtbaar 
voor het oog, maar extreem 
hoogwaardig. Zo gaat alle 
aandacht uit naar de unieke en 
kenmerkende uitstraling van de 
vidar ceramic shingle.

Keramische 
shingles



We besteden de grootste zorg 
aan elke Vidar Ceramic Shingle. 
Dat betekent niet alleen een 
steengoed eindproduct, maar ook 
oog voor kwaliteit, duurzaamheid 
en uitstraling. De Vidar Ceramic 
Shingle voeldoet aan het 
keurmerk Cradle 2 Cradle.

Liefde  
voor kwaliteit





100%  
natuurlijk  
Er zijn al vele gebouwen verrijkt 
met dit natuurproduct en het 
resultaat is oogverblindend. 
Architile heeft een uitgebreide 
collectie met stijlvolle 
kleurstellingen. Elk gebouw 
krijgt een exclusief gezicht.
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De keramische shingles van 
Architile worden geproduceerd in 
8 prachtige kleuren met een 
grote diversiteit en textuur.  De  
shingles hebben een afmeting 
van 240mm x 113mm, 43st per 
m2 en een gewicht van 39 kg 
per m2.

Elegante  
kleuren





Manchester MilanChelsea Oslo



Amsterdam StockholmBerlin Copenhagen



Een architect heeft met de Vidar Ceramic 
Shingle alle vrijheid om een gebouw een 
eigen gezicht te geven. Keramische 
shingles lenen zich namelijk uitstekend om 
te combineren met andere materialen als 
staal, aluminium, hout en glas.  De 
eigenschappen van keramische shingles 
staan bekend om haar duurzaamheid, de 
stenen zijn namelijk vorstbesteding, niet 
brandbaar, gemakkelijk te onderhouden en 
UV bestendig. De belasting op een gebouw 
is laag door het lage gewicht van de Vidar 
Ceramic Shingle. 

Elk gebouw 
een eigen gezicht



Wilt u meer weten? Neem dan contact op 
met Derk Lotterman. Hij vertelt u graag 
meer over de unieke eigenschappen en 
mogelijkheden. 

06 533 710 48 
info@architile.nl

Meer informatie?

mailto:info@architile.nl


Vidar Ceramic Shingle 
is een product van: 

Architile B.V. 
Postbus 69 

7770 AB Hardenberg 
06 533 710 48

info@architile.nl
www.architile.nl
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