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Tegl i generationer til generationer
Strøjer Tegl er en familieejet, dansk virksomhed. Jørgen Strøjer er femte generation på 
Strøjer Tegl, og han har netop fejret sin 70 års fødselsdag, ligesom teglværket fejrede sit 
150 års jubilæum. Jørgen Strøjer har drevet teglværket i Vedstaarup de seneste 50 år, og 
næste generation står klar i kulissen til at overtage driften af teglværket.

”Det er et stort privilegium for mig, at jeg i min tid som teglmester har mødt så mange 
spændende og dygtige mennesker. De har alle gjort en forskel for mig, min familie eller for 
teglværket. Sammen med medarbejderne har vi gjort Strøjer Tegl til en succesfuld virk-
somhed. Vi producerer 50 millioner sten om året, hvilket svarer til, at hver fjerde teglsten i 
Danmark er fra Strøjer Tegl. Vores succes er resultatet af vores evne og vilje til hele tiden 
at udvikle vores virksomhed. Til at investere i kvalitet og øget kapacitet. Gennem de 50 år, 
hvor jeg har haft fornøjelsen af at drive teglværket, har vi således produceret ca. 1,5 milli-
arder mursten, hvilket svarer til 100.000 parcelhuse og et stort antal virksomhedsdomiciler. 
Jeg er stolt af, at Strøjer Tegl på den måde har været med til både at skabe gode og smukke 
hjem for mange danskere – samt velfungerende ydre rammer om deres arbejdsplads.”

Jørgen Strøjer, femte generation på Strøjer Tegl
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Velkommen
Kompromisløs høj kvalitet er en æresag for Strøjer Tegl. Ikke bare når det gælder

 produktion af mursten og beklædningstegl. Men også når vi løbende agerer udviklings-
 og sparringspartner for dygtige entreprenører og arkitekter. Har du et udfordrende

 byggeprojekt, står vi klar med høj faglighed, innovationslyst og fem generationers erfaring. 
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B432 Camel s. 50-51 B704 Silver Shadow s. 10-11 B511 Atlantis s. 34-35

B542 Laika s. 36-37 B517 Sputnik s. 36-37 B545 Merkur s. 42-43

B513 Titan s. 34-35 B512 Luna s. 34-35 B810 Terra Mista s. 26-27

B813 Setta Mista s. 26-27 B814 Ambra Mista s. 26-27 B121 Sebring s. 68-69

B116 Monaco s. 68-69 B115 Gul s. 68-69 B127 Ascot s. 68-69

B331 Spa s. 54-55 B338 Savanne s. 54-55 B333 Monza s. 54-55

B340 Safari s. 54-55 B221 Goodwood s. 56-57 B207 Rød s. 56-57
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B276 Gammelrød s. 60 B222 Rådhusblanding s. 56-57 B224 Kingwood s. 60

B840 Mista s. 30-31 B841 Mista s. 30-31 B420 Mocca Richs s. 46-47

B422 Mocca Nova s. 46-47 B434 Moskus s. 50-51 B430 Bison s. 46-47

B709 Silver Phantom Classic s. 16-17 B544 Corona s. 42-43 B703 Silver Cloud s. 10-11

B711 Silver Pacific s. 20-21 B546 Taurus s. 42-43 B713 Silver Falcon s. 20-21

B710 Silver Twist s. 16-17 B722 Silver Grey s. 20-21 B708 Silver Black s. 16-17

B543 Lyra s. 42-43 B541 Nova s. 36-37 B702 Silver Ghost s. 10-11
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Bæredygtighed
Cirkulær tankegang og bæredygtighed er en del af hverdagen hos Strøjer Tegl. Vores 

primære råvare er dansk ler som vi henter lokalt på Fyn. Når leret kommer på teglværket 

bliver det formet til mursten som vi tørrer og dernæst brænder, inden de bliver leveret 

på byggepladsen. Vi har ingen spildprodukter i produktionen, rester og procesvand 

recirkuleres og genanvendes 100% ligesom vi tilsætter knuste mursten og gammelt 

murværk til leret og på den måde blive gamle mursten til nye mursten. Det er cirkulært 

og bæredygtigt.
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B702 SILVER GHOST
Munck, Nyborg
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B702 Silver Ghost med lys fuge

B703 Silver Cloud med lys fuge

B704 Silver Shadow med lys fuge

700 Serien
Eksklusive mursten i afstemte nuancer og resultatet af ekstra brænding i special ovn. 

Produceres af dansk ler i kombination med brændingseffekter.
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B702 Silver Ghost med mørk fuge

B703 Silver Cloud med grå fuge

B704 Silver Shadow med grå fuge
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Jørgen Strøjer Hansen
Ejer
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”Gør dig umage!. Så enkel er min tilgang til livet og til Strøjer Tegl. Jeg er femte generation på teglværket og har igennem 50 år videreført 
de stolte traditioner for høj kvalitet og god service. Men Strøjer Tegl er ikke kun en ”lokal” virksomhed. Jeg har også en klar vision om at 
teglværket skal være det mest innovative i hele Danmark. For nok er tegl et flere tusind år gammelt byggemateriale, men det er også et 
bæredygtigt materiale med et kæmpe udviklingspotentiale. I leret ligger mange nye anvendelsesmuligheder, som bare venter på at blive 
udnyttet.”

13





B708 SILVER BLACK
Frederikskaj, København
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B708 Silver Black med lys fuge

B709 Silver Phantom Classic med lys fuge

B710 Silver Twist med lys fuge
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B708 Silver Black med mørk fuge

B709 Silver Phantom Classic med mørk fuge

B710 Silver Twist med mørk fuge
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Claus Wiuff
Salgschef



”Vores unikke kendskab til mursten og markedet, sikrer vores kunder den bedste rådgivning og vejledning gennem en åben og pragmatisk 
dialog i øjenhøjde, som tager udgangspunkt i vores kunders ønsker og behov. Derudover ønsker vi samtidigt at gøre en positiv forskel i 
forhold til at sikre præcis den leveringsplan og skræddersyede logistikløsning, som bedst tilgodeser den enkelte kundes behov på bygge-
pladsen. Alt dette tilsat en god portion købmandskab danner grundlag for den gode og langvarige relation, samt meget tilfredse kunder”. 



B711 Silver Pacific med lys fuge

B713 Silver Falcon med lys fuge

B722 Silver Grey med lys fuge

20



B711 Silver Pacific med grå fuge

B713 Silver Falcon med grå fuge

B722 Silver Grey med mørk fuge
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B711 SILVER PACIFIC
Vejle Psykiatri
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B810 Terra Mista med lys fuge

B813 Setta Mista med lys fuge

B814 Ambra Mista med lys fuge

800 Serien
Designede mursten med stor variation i nuancerne og resultatet af en blanding af udvalgte typer. 

Produceres af dansk ler i kombination med engobe/lerslam og brændingseffekter.
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B810 Terra Mista med grå fuge

B813 Setta Mista med grå fuge

B814 Ambra Mista med grå fuge
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B810 TERRA MISTA
Randdalsparken, Fredericia
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B840 Mista med lys fuge

B841 Mista med lys fuge
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B840 Mista med grå fuge

B841 Mista med grå fuge
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Asbjørn Skjøth Bruun
Produktionschef
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“Gode råvarer er en forudsætning for gode mursten. Ler er ikke bare ler. Der findes mange forskellige slags med mange forskellige 
egenskaber. Og da det samtidig er et 100% naturprodukt, er det heller ikke et homogent materiale. Derfor tester jeg løbende, at det ler vi 
anvender, har præcis den kvalitet og de egenskaber, som vi skal bruge til vores mursten. Der er noget grundlæggende fascinerende ved 
processen, der omdanner 10.000 år gammelt ler, til et moderne og bæredygtigt byggemateriale. Og tilmed kan mursten genbruges og 
genanvendes og blive til mursten igen og igen.”
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B511 Atlantis med lys fuge

B512 Luna med lys fuge

B513 Titan med lys fuge

500 Serien
Moderne mursten med harmoni og variation i nuancerne. Produceres af 

dansk ler i kombination med engobe/lerslam og brændingseffekter.
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B511 Atlantis med grå fuge

B512 Luna med grå fuge

B513 Titan med grå fuge

35



B517 Sputnik med lys fuge

B541 Nova med lys fuge

B542 Laika med lys fuge
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B517 Sputnik med mørk fuge

B541 Nova med mørk fuge

B542 Laika med grå fuge
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Henrik Christensen
Fabrikschef
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”Jeg arbejder bedst ved temperaturer over 1.000 grader celcius. Som ansvarlig for brændeprocessen, hver leret bliver til mursten, over-
våger og justerer jeg konstant forholdene i vores 170 meter lange ovn. Kunsten er at ramme den præcis rigtige temperatur og atmos-
fære i ovnen. En effektiv og ren brænding er nemlig afgørende for, om vi opnår den ønskede farve og struktur samtidig med, at den 
skåner miljøet mest muligt. Kvalitet og miljøomtanke går hånd i hånd hos Strøjer Tegl.”
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B542 LAIKA
Vestre Teglgade, 2450 København 
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B543 Lyra med lys fuge

B546 Taurus med lys fuge

B544 Corona med lys fuge

B545 Merkur med lys fuge
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B543 Lyra med mørk fuge

B546 Taurus med grå fuge

B544 Corona med grå fuge

B545 Merkur med grå fuge
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B546 TAURUS
Myrholm, København 
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B420 Mocca Richs med lys fuge

B422 Mocca Nova med lys fuge

B430 Bison med lys fuge

400 Serien
Tidsløse mursten med naturlig variation i brune nuancer. 

Produceres af dansk ler i kombination med brændingseffekter.
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B420 Mocca Richs med mørk fuge

B422 Mocca Nova med grå fuge

B430 Bison med grå fuge
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B422 MOCCA NOVA
Bjerglandsbyen, Brønshøj 
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B432 Camel med lys fuge

B434 Moskus med lys fuge
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B432 Camel med grå fuge

B434 Moskus med grå fuge
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Kasper Damsø
Direktør
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”Mursten fra Strøjer Tegl har skabt rammen om det gode liv i danske huse og erhvervsejendomme gennem flere generationer i mere end 
150 år. Det har vi også tænkt os at gøre de næste mange år, gennem en tæt dialog med vores kunder og et konstant fokus på udviklingen 
af fremtidens mursten. Derfor fornyer og udvikler vi os hele tiden så vi også kan levere bæredygtige mursten i høj kvalitet til de næste 
mange generationer.”



B331 Spa med lys fuge

B340 Safari med lys fuge

B333 Monza med lys fuge

B338 Savanne med lys fuge

300 Serien
Tidsløse mursten med naturlig variation i rosé nuancer. 

Produceres af dansk ler i kombination med brændingseffekter.
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B331 Spa med grå fuge

B340 Safari med grå fuge

B333 Monza med grå fuge

B338 Savanne med grå fuge
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B207 Rød med lys fuge

B221 Goodwood med lys fuge

B222 Rådhusblanding lys fuge

200 Serien
Klassiske mursten med naturlig variation i røde nuancer. 

Produceres af dansk ler i kombination med brændingseffekter.
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B207 Rød med mørk fuge

B221 Goodwood med mørk fuge

B222 Rådhusblanding mørk fuge
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B221 GOODWOOD
Else Alfeltsvej, København
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B224 Kingwood med lys fuge

B276 Gammelrød med lys fuge

B224 Kingwood med mørk fuge

B276 Gammelrød med mørk fuge
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PROJEKTSTEN I KOMBINATION MED SHAPE 
Theodoras Hus, Carlsbergbyen



Jan Søgaard
Økonomichef
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”En sund økonomi er et godt fundament for ethvert projekt. Med en god portion sund fornuft, rettidig omhu og en direkte tilgang til 
markedet, er der skabt et solidt fundament til at møde fremtidens udfordringer.” 
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B276 GAMMELRØD
Vermlandsgade, København

67



B115 Gul med lys fuge

B127 Ascot med lys fuge

B116 Monaco med lys fuge

B121 Sebring med lys fuge

100 Serien
Klassiske mursten med naturlig variation i gule nuancer. 

Produceres af dansk ler i kombination med brændingseffekter.
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B115 Gul med grå fuge

B127 Ascot med grå fuge

B116 Monaco med grå fuge

B121 Sebring med grå fuge
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B115 GUL
Sukkerrækkerne, Odense
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Naturen og miljøet har stor betydning for os alle. Det er fantastisk, at man med en mere end 10.000 år gammel råvare kan omdanne leret 
til et nutidigt og moderne byggemateriale. Vi finder typisk leret under den fynske muld. Her ligger noget af det bedste  og mest ensarte-
de ler, du kan finde i Danmark. Det udgraver vi millimeterpræcist med så lidt miljøpåvirkning som muligt, og når vi er færdige, reetablerer 
vi områdets natur. Efterfølgende kan man faktisk ikke se, at vi har været der.
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En tør sten klar til brug, leveret til rette tid, på rette sted. Alle vores sten står under tag, og de er stablet på vores gule paller i den hen-
sigtsmæssige arbejdshøjde for murerne. Det er ikke helt tilfældigt, at vi i branchen har et ry som dem med de gule paller og tørre sten.
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Se flere projektreferencer på strøjertegl.dk
Billedernes farvegengivelse bør kun betragtes som vejledende. 

Før du vælger din mursten

Valg af mursten og efterfølgende valg af fugefarve har stor betydning 

for murværkets  samlede udtryk. I vores murstensguide har vi derfor 

valgt at placere ens mursten overfor hinanden med henholdsvis en lys og 

grå/mørk fuge. Det gør det tydeligt at se spændvidden i det visuelle udtryk. 
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Se flere projektreferencer på strøjertegl.dk
Billedernes farvegengivelse bør kun betragtes som vejledende. 
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Strøjer Tegl A/S
Bogyden 12
DK-5610 Assens
+45 64 79 13 99
info@strojertegl.dk
www.strojertegl.dk
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