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do technicznie zaawansowanego produktu

Od naturalnego surowca
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Ceramika dachowa ERLUS:  

perfekcja wypalonej gliny 

Pierwsza dachówka ceramiczna została przypuszczalnie wypalona już 2 500 lat 
temu. I do dzisiaj nasze dachówki wykonane są z gliny. Skomplikował się tylko 
bardzo sposób ich wytwarzania. Dachówka ceramiczna marki ERLUS to naturalny
produkt, który wymaga czasu: od momentu wydobycia masy ceramicznej przez
okres wypału do momentu załadunku gotowego wyrobu na palety mija około 30
dni. Ponadto dachówki ceramiczne muszą spełniać bardzo wyśrubowane wymaga-
nia. Muszą chronić dach przed deszczem i burzami. Muszą być stabilne i spełniać
wiele norm. Zachowanie wszystkich tych kryteriów jest możliwe tylko przy zastoso-
waniu zaawansowanych technologii produkcji oraz dzięki olbrzymieniu 
doświadczeniu naszych pracowników. 

Dachówki ceramiczne Ergoldsbacher cieszą się doskonałą opinią. Zachowują stałą 
i wysoką jakość oraz charakteryzują się funkcjonalną, stylową optyką. Dzięki 
wyjątkowej stabilności kroju nasze dachówki dają się też łatwo układać. Cenią to
przede wszystkim nasi dekarze. Projektując nowe lub optymalizując istniejące 
modele dachówek zawsze uwzględniamy ich wymagania i potrzeby. 

Marka ERLUS to synonim wysokich wymagań jakościowych, które stawiamy 
sami sobie: podniesiona litera „e“ w naszym logo to skrót predykatu „doskonały“.
Potwierdza to między innymi już dziesięć otrzymanych przez nasze dachówki 
międzynarodowych wyróżnień w dziedzinie wzornictwa. 



22 modele, 31 kolorów:  
ERLUS ma Twój 
wymarzony dach 

Dachówka dopasowana 



do każdego obiektu

Domy są tak różne jak ich mieszkańcy. Architektura klasyczna, historyczna, nowoczesna –
jako piąta fasada dach w znacznym stopniu odpowiada za styl każdego budynku. 
Dachówki ceramiczne Ergoldsbacher są dostępne w 22 formach i 31 kolorach. Znajdziesz
wśród nich z pewnością właściwy produkt na swój osobisty dach. Zainspiruj się – na 
następnych stronach znajdziesz różne modele i sposoby kształtowania dachów. Nasza
obietnica: dach ERLUS nada Twojej nieruchomości olbrzymią wartość! 
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Grupa rozstawu łat

38,5
cm

34,0
cm

zależnie od
modelu 

Strona

Ergoldsbacher
Forma®                                                                                 10

Ergoldsbacher
Linea®                                                                                   10

Ergoldsbacher
Karat® XXL                                                                           11

Ergoldsbacher
Großfalzziegel XXL®                                                            11

Ergoldsbacher
Reformpfanne XXL®                                                            12

Ergoldsbacher
E58 MAX®                                                                            12

Ergoldsbacher
E58 S                                                                                    13

Ergoldsbacher
E58 SL                                                                                  13

Ergoldsbacher
E58                                                                                       16

Ergoldsbacher
Großfalzziegel                                                                     16

Ergoldsbacher
Falzziegel                                                                             17

Ergoldsbacher
Reformpfanne SL                                                                 17

Modele 
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Dokładne rozstawy łat są podane w arkuszach technicznych naszych produktów.                                               * Model standardowy 

Grupa rozstawu łat

38,5
cm

34,0
cm

zależnie od
modelu 

Strona

Ergoldsbacher
Hohlfalz SL                                                                           20

Ergoldsbacher
Scala®                                                                                  20

Ergoldsbacher
Monaco                                                                                21

Ergoldsbacher
Mönchpfanne                                                                      21

Ergoldsbacher
Mönch-/ Nonnenziegel                                 *                    22

Ergoldsbacher
E58 RS®                                                                                22

Ergoldsbacher
Karat®                                                                                   23

Ergoldsbacher
E58 PLUS® Klasa wytrzymałości gradowej 5                                          23

Ergoldsbacher
Karpiówka/
Sinterbiber                                                                           

26

Fränkischer
Rinnenziegel                                                                        

27

ERLUS
Karpiówka/karpiówka spiekowa                                      27

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Inteligentne połączenie estetyki i oszczędności 
Dachówkę Ergoldsbacher Forma® charakteryzuje łagodna, proporcjonalna forma. Jest ona
jedyna w swoim rodzaju i unikalna na rynku. Pasuje wyjątkowo dobrze do nowoczesnej 
architektury, a dzięki pięknym kolorom nadaje indywidualny rys także remontowanym 
obiektom. Tak samo jak wszystkie dachówki ceramiczne Ergoldsbacher z grupy rozstawu łat
38,5 cm, dachówka ta jest bardzo łatwa w układaniu, a dzięki niewielkiej wysokości profilu
nadaje się doskonale na poszycia dachów dwuspadowych i kopertowych. 

czerwona miedziana antracyt kasztan srebrny tytan 

burgundczarny 
diamentowy

Grupa rozstawu łat 38,5 cm 

Rozstaw łat: 37,7 –39,7 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od 9,9 szt. 

Typowy spadek dachu 22° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

czarny matowy
spiekany

jasnoszary
spiekany

czerwień 
naturalna
spiekana

czerwień
spiekana

brąz spiekany szary spiekany

Synonim ponadczasowej elegancji – gładki, czysty, estetyczny  
Ponadczasowa elegancja dachówek z serii Ergoldsbacher Linea® to doskonały element
nowoczesnej architektury. Gładka, czysta forma tej dachówki tworzy spokojne optycznie
płaszczyzny. W połączeniu z odpowiednimi akcesoriami marki ERLUS nadaje to dachom
niezwykle estetyczny wygląd. Budowa czy modernizacja – 20-milimetrowy zakres przesuwu
tej dachówki umożliwia jej elastyczne układanie na każdym obiekcie. Dachówki są 
wypalane metodą spiekową w temperaturze około 1 200°C. Otrzymujemy w ten sposób
jakość wypału klinkieru, która jest bardzo wytrzymała. 

Grupa rozstawu łat 38,5 cm   

Grupa rozstawu łat 38,5 cm 

Rozstaw łat: 37,3 -39,3 cm 

Zapotrzebowanie na m²: ok. 10,5 szt. 

Typowy spadek dachu 25° 

(układanie na mijankę, przy 
układaniu szeregowym o 5° wyżej) 
Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     Ergoldsbacher Forma®

     Ergoldsbacher Linea®
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Unikalna, nowoczesna, techniczna – w ekonomicznym formacie XXL 
Za wzór dla modelu Karat® XXL posłużyła nasza klasyczna dachówka Ergoldsbacher 
Karat®. Ten duży model ma bardzo nowoczesny i techniczny wygląd – dzięki kanciastej, 
prostolinijnej formie i swoim równomiernym powierzchniom. Ponadczasowa, 
charakterystyczna dachówka klasy premium, wyróżniona nagrodą reddot design award.
Dachówka Karat® XXL jest bardzo dobrze dostosowana do płaskich dachów 
jednospadowych o spadku typowym wynoszącym 20°. Umożliwia poza tym szybkie 
układanie i przyciąga spojrzenia na każdym dachu! 

czerwona miedziana czarny matowy srebrny tytan czarny 
szafirowy

Grupa rozstawu łat 38,5 cm 

Rozstaw łat: 38,5 - 40,5 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od 9 szt. 

Typowy spadek dachu 20° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     Ergoldsbacher Karat® XXL

Nowoczesna interpretacja tradycyjnej formy dachówki ceramicznej 
Ergoldsbacher Marsylka XXL® to nowoczesna interpretacja tradycyjnej dachówki 
zakładkowej, która otrzymała już nagrodę branży wzorniczej iF design award. Jeszcze 
bardziej imponujące są jednak jej właściwości techniczne: zamek pierścieniowy, dwie 
komory zawirowujące w strefie czołowej, konstrukcja w strefie dopuszczalnego przesuwu 
zakładki i możliwość układania na mijankę lub szeregowo zapewniają jej wyjątkową 
odporność na deszcz. Możliwość wykonania wentylowanej kalenicy wyłącznie z 
podstawowych elementów ceramicznych bez konieczności użycia dachówki przejściowej 
pod gąsior i innych części systemowych dodatkowo redukuje koszt inwestycji. 

czerwień 
naturalna 

czerwona miedziana antracyt

Grupa rozstawu łat 38,5 cm   

Rozstaw łat: 37,7 –39, 7 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od 9,8 szt. 

Typowy spadek dachu 22° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     ErgoldsbacherMarsylka XXL®
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Stylowa optyka dachówki reformacyjnej w oszczędzającym czas, dużym formacie 
Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® to klasyczna płaska dachówka o wyrazistych krawędziach 
i wyważonych proporcjach. Jest równie dobrze przystosowana do obiektów budowlanych o
tradycyjnym stylu, jak i do nowoczesnej architektury. Płaski kształt dachówki Ergoldsbacher
Reformpfanne XXL® pasuje też idealnie do dachów dwuspadowych i kopertowych. Dachówka
w formacie 10 z naszej serii Ergoldsbacher XXL jest poza tym elegancką alternatywą dla 
dachówek gładkich.

czerwona antracyt

Grupa rozstawu łat 38,5 cm   

Rozstaw łat: 37,7 –39,7 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od 9,8 szt. 

Typowy spadek dachu 22° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

czarny 
diamentowy

czarny 
diamentowy

kasztan

czerwień 
naturalna 

czerwona miedziana antracyt

kobalt 
niebieski

royal 
zielony 

„Wielki” model E58 daje się szybko i zyskownie układać
Optycznie model Ergoldsbacher E 58 MAX® wzoruje się na swoim poprzedniku, modelu 
Ergoldsbacher E 58; zasadnicza różnica między nimi leży jednak w kroju. Dzięki powiększonej
o 20 procent powierzchni krycia wzrasta wydajność układania. Dzięki bardzo obszernemu
luzowi zakładki, dachówki E 58 MAX® są prostsze w obróbce, a dzięki podwójnej zakładce
bocznej oraz idealnie ukształtowanym zakładkom górnym i dolnym nie są dla nich groźne
ani porywiste wiatry, ani nawet największe ulewy. 

Grupa rozstawu łat 38,5 cm  

Rozstaw łat: 38,1 -38,8 cm 

Zapotrzebowanie na m²: ok. 11,5 szt. 

Typowy spadek dachu 20° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®

     Ergoldsbacher E58 MAX®
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kasztanbasaltowy

czerwień 
naturalna 

czerwona miedziana antracyt czarny 
matowy

srebrny tytan czarny 
diamentowy

burgund

Udoskonalone klasyczne rozwiązanie dla renowacji obiektów budowlanych 
Ergoldsbacher E 58 S – członek sprawdzonej w bojach rodziny modeli E 58 – przekonuje
bardzo dużą swobodą przesuwu. Czyni go to idealnym i łatwym w obróbce rozwiązaniem
„renowacyjnym” przy remontach dachów. Jego dopasowywanie do cech istniejącego dachu
jest niezwykle proste. W przypadku tej popularnej płaskiej dachówki nie ma więc mowy o
czasochłonnym, znacznie zwiększającym koszt robocizny przycinaniu.  

czerwień 
naturalna 

czerwona miedziana brąz 
brazylijski 

antracyt 

autunno

Grupa rozstawu łat 34,0 cm 

Rozstaw łat: 33,5 -35,5 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od 13,9 szt. 

Typowy spadek dachu 22° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 
szary 

postarzany 

rustykalny kasztan drzewo 
korzenne 

czarny 
diamentowy

     Ergoldsbacher E58 S

Uniwersalny model z rodziny Ergoldsbacher E58 
Ergoldsbacher E58 SL to ekonomiczna dachówka łącząca w sobie wszystkie zalety serii E58.
Jej stylistyka opiera się na klasycznym modelu Ergoldsbacher E 58; o różnicy między tymi
modelami decyduje jednak wiele istotnych detali. Nadaje się ona szczególnie dobrze do 
renowacji dachów pokrytych dachówkami cementowymi ze względu na bardzo szeroki 
zakres rozstawu łat. Chociaż ta bardzo prosta w układaniu dachówka ma średni krój, 
sprawia ona na dachu wrażenie optycznie mniejszej. 

Grupa rozstawu łat 34,0 cm 

Rozstaw łat: 32,5 -35,5 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od 11,5 szt. 

Typowy spadek dachu 20° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     Ergoldsbacher E58 SL
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Praforma uniwersalnej i popularnej serii 
Uniwersalna dachówka ceramiczna Ergoldsbacher E 58 jest obecna na rynku już od 
roku 1958. Model ten jest więc dostępny bez przerwy od sześciu dziesięcioleci w stałej, 
wysokiej jakości. Dekarze cenią ten klasyczny i niezwykle wytrzymały model między innymi
dlatego, że mogą go w każdej chwili zamawiać na potrzeby renowacji czy wykonywania
uzupełnień, a także dzięki temu, że potrafi się on idealnie komponować z istniejącymi 
poszyciami. Jest to dachówka, która nigdy nie poddaje się modom czy trendom, dzięki 
czemu jest bardzo popularna wśród inwestorów. 

czerwień 
naturalna 

miedziana antracyt

Grupa rozstawu łat 34,0 cm 

Rozstaw łat: 33,8 -34,3 cm 

Zapotrzebowanie na m²: ok. 14,5 szt. 

Typowy spadek dachu 20° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

czerwień 
naturalna 

czerwona miedziana antracyt antyczny sepia

Tradycyjna dachówka zakładkowa o powiększonej o 20 procent powierzchni krycia  
Forma modelu Ergoldsbacher Großfalzziegel jest co prawda oparta na historycznym wzorze,
czyli modelu Ergoldsbacher Falzziegel, posiada jednak większą o 20 procent powierzchnię
krycia. Potrafi się więc bardzo dobrze dostosowywać do sytuacji występujących przy 
renowacjach dachów. Dzięki obszernej strefie przesuwu daje się łatwo układać, jest bardzo
elastyczna i prosta w obróbce. Jej cechą szczególną jest wysokie żeberko, które oddziela 
zakładkę od głębokiej odprowadzającej wodę rynienki: Zwiększa ona dodatkowo 
odporność poszycia na obfite opady deszczu i lotny śnieg. 

Grupa rozstawu łat 34,0 cm 

Rozstaw łat: 33,8 -35,1 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od 12,5 szt. 

Typowy spadek dachu 25° 

(układanie w układzie łączonym 

połówkowym, przy układaniu 

szeregowym o 5° wyżej) 
Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     Ergoldsbacher E58

     Ergoldsbacher Großfalzziegel



17

Prostolinijna, ponadczasowa i wszechstronna 
Wyrazisty schemat linii dachówki Ergoldsbacher Reformpfanne SL jest absolutnie 
ponadczasowy. Łączy się ona dzięki temu harmonijnie z wieloma typami domów i stylami
budowlanymi. Ta przesuwna dachówka ceramiczna nadaje się bardzo dobrze do renowacji
dachów. Jej zmienny zakres rozstawu łat, od 33,5 do 36,5 cm umożliwia optymalną 
adaptację do konstrukcji istniejących dachów. Dachówka Ergoldsbacher Reformpfanne SL
potrafi jednak tworzyć akcenty optyczne także na nowych budynkach, szczególnie w 
przypadku nowoczesnych brył o dachach kończących się na linii elewacji. 

czerwień 
naturalna 

czerwona miedziana brąz 
brazylijski 

Grupa rozstawu łat 34,0 cm 

Rozstaw łat: 33,5 -36,5 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od. 12,2 szt. 

Typowy spadek dachu 25° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     Ergoldsbacher Reformpfanne SL

antracyt basaltowy burgund

czerwień 
naturalna 

czerwona miedziana czerwień 
naturalna
spiekana

Historyczny oryginał, wytrzymały i typowy regionalnie
Dachówka Ergoldsbacher Falzziegel ma długą tradycję: model ten jest wytwarzany przez 
firmę ERLUS od ponad stu lat. Dzisiaj ta klasyczna dachówka spełnia najnowocześniejsze 
wymogi jakościowej, nie tracąc nic ze swojego autentycznego charakteru. Są to cechy 
wymagane w dziedzinie renowacji zabytków. Dzięki 20-milimetrowej strefie przesuwu 
dachówka ta – dostępna w kolorach czerwień naturalna i czerwonym – została jeszcze 
lepiej przystosowana do wymogów renowacji. Pasuje praktycznie do wszystkich możliwych
rozstawów łat, jest kompatybilna z innymi modelami dachówek i nadaje się idealnie do 
całkowitych i częściowych remontów poszyć. 

Grupa rozstawu łat 34 cm 

Rozstaw łat1): 32,6 -34,6 cm 

Rozstaw łat2): 32,6 -33,8 cm 

Zapotrzebowanie na m2: od 15,0 szt. 

Typowy spadek dachu 30° 

Minimalny spadek dachu 10° 

(układanie szeregowe lub 

w układzie łączonym połówkowym) 

Klasa odporności gradowej 

4 czerwień spiekowa 

1) czerwień naturalna, czerwona, 
2) miedziana czerwień naturalna spiekana

     Ergoldsbacher Falzziegel
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Nasz wszechstronny z 70 milimetrami przesuwu
Nowa dachówka Ergoldsbacher Scala® zaskakuje 70-milimetrowym obszarem przesuwu:
jest to bardzo duży zakres rozstawu łat, opłacalny szczególnie przy zmianach i uzupełnieniach
poszyć. Układając tę elegancką dachówkę rozciągniętą lub ściśniętą można uzyskiwać 
niezwykle indywidualną estetykę poszycia dachowego. Nasza nowoczesna dachówka 
przesuwna nie ma się czego wstydzić także pod względem technicznym: posiada podwójną
zakładkę boczną i odpływ wody w narożniku czteropunktowym, a podwójna zakładka 
dolna i dwa żeberka w zakładce czołowej chronią ją przed lotnym śniegiem, wnikaniem 
wody deszczowej i siłą ssącą wiatru. Model Scala® jest dostępny w czterech kolorach – 
w tym dwóch w jakości spiekowej. 

czerwień 
naturalna 

czerwień 
naturalna 
spiekana

antracyt czarny 
matowy 
spiekany 

Grupa rozstawu łat 34,0 cm 

Rozstaw łat1): 31,0 -38,0 cm 

Rozstaw łat2): 30,5 -37,5 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od 11,0 szt. 

Typowy spadek dachu 25° 

(układanie na mijankę, przy 
układaniu szeregowym o 5° wyżej) 
Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

1) wypał normalny, 2) wypał spiekowy 

     Ergoldsbacher Scala®

Charakterystyczna fala zapewniająca atrakcyjny wygląd poszycia dachu 
Niezwykła jakość powierzchni i falista forma dachówki Ergoldsbacher Hohlfalz SL zapewnia
poszyciu dachowemu ponadczasowo atrakcyjną estetykę. Dopasowuje się ona idealnie 
do architektury dachu, nie zmieniając regionalnego charakteru budynku – to jeden z 
decydujących argumentów przy remontach zabytków. Poza tym ta uniwersalna dachówka
ceramiczna posiada trzykrotny zakład na zamku w strefie zejścia się czterech dachówek. 
Zapewnia on doskonałą stabilność ułożenia i wytrzymuje wyjątkowo dobrze opady deszczu
i burze. 

czerwień 
naturalna 

czerwona czarny matowy czarny szafirowy

Grupa rozstawu łat 34,0 cm 

Rozstaw łat: 32,5 -35,5 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od 11,5 szt. 

Typowy spadek dachu 20° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     Ergoldsbacher Hohlfalz SL

NOWOŚĆ
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czerwień 
naturalna 

klasyczny umbra rosso

Śródziemnomorski model na naszą pogodę
Kształt i ciepła kolorystyka dachówek Ergoldsbacher Monaco urzeczywistniają dążenie do
śródziemnomorskiej aury, nadając budynkom południowego typu ich tak swoisty wygląd.
Dachy w naszej strefie klimatycznej są jednak narażone na znacznie trudniejsze warunki 
pogodowe niż w południowych szerokościach geograficznych. Dojrzałe detale techniczne i
wytrzymały materiał modelu Monaco chronią dach przed mrozem, wiatrem i deszczem. 
Ta małoformatowa dachówka przeznaczona na dachy płaskie jest poza tym lekka i umożliwia
łatwe układanie. 

Grupa rozstawu łat 34,0 cm 

Rozstaw łat: 33,8 -34.3 cm 

Zapotrzebowanie na m²: ok. 14,5 szt. 

Typowy spadek dachu 22° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     ErgoldsbacherMonaco

Klasyczna optyka mnich-mniszka w ekonomicznym wariancie 
Dachówka Ergoldsbacher Mönchpfanne to dobry kompromis tam, gdzie nie jest możliwe
wykonanie poszycia typu mnich-mniszka. Redukuje nakłady na robociznę, a więc oszczędza
czas i koszty. Inaczej niż jej historyczny pierwowzór, dachówkę tę można układać na 
dachach płaskich o spadku nawet 22°. Szczególną elegancję uzyskuje dzięki intensywnej
grze światła i cienia. Charakterystyczny profil tej dachówki jest po prostu stworzony dla 
budynków o historycznym charakterze oraz domów o śródziemnomorskiej optyce. 

Grupa rozstawu łat 34 cm 

Rozstaw łat: 33,7 -34,2 cm 

Zapotrzebowanie na m2: ok. 14,5 szt. 

Typowy spadek dachu 22° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     ErgoldsbacherMönchpfanne

czerwień naturalna 
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Rozwiązane dla płaskich dachów jednospadowych 
Ergoldsbacher E 58 RS® to szósty już model z popularnej rodziny E 58 i specjalista na 
polu płaskich dachów jednospadowych. Jego dojrzałe technicznie ukształtowanie pozwala
na poszywanie dachów o niewielkich spadkach (typowym 16°, minimalnym 10°) dzięki 
doskonałemu systemowi odprowadzania wody z powierzchni dachówki. Wyrazisty i 
wysoki profil zakładu pierścieniowego z trzykrotną zakładką czołową i boczną, a także 
bezpośredni odpływ wody, chronią konstrukcję nośną dachu przed wodą i zapewniają 
jej ciągłą suchość. Eliminuje to konieczność stosowania pracochłonnych i drogich 
zabezpieczeń przeciwdeszczowych. 

czerwona antracyt miedziana

czarny matowy czarny 
diamentowy

burgund

Rozstaw łat: 36,0 - 36,6 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od 12,5 szt. 

Typowy spadek dachu 16° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     Ergoldsbacher E58 RS®

czerwień 
naturalna 

miedziana antracyt

Historyczna dachówka ceramiczna w sześciu różnych wariantach 
Historyczna dachówka Ergoldsbacher typu mnich-mniszka to klasyczne rozwiązanie w 
zakresie konserwacji zabytków. ERLUS to największy niemiecki producent dachówek typu
mnich-mniszka. Oprócz modelu standardowego oferujemy sześć innych modeli. 
Charakterystyczna forma tej historycznej dachówki umożliwia indywidualizację poszyć 
dachowych, a także krycie murów. Niezwykle elegancko dachówka ta wygląda na przykład
na stromych dachach ambitnie zaprojektowanych domów jednorodzinnych. 

Grupa rozstawu łat 34,0 cm 

Zapotrzebowanie na m²: 

zależnie od modelu 

Typowy spadek dachu 40° 

Minimalny spadek dachu 10° 

     ErgoldsbacherMnich-/Mniszka

Dalsze modele: 
„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Trausnitz“

NOWOŚĆ
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Unikalna dachówka designerska dla dachów o niskim nachyleniu połaci
Po 50 latach można już spokojnie mówić o klasyce wzornictwa. Model Ergoldsbacher 
Karat® nie stracił do dzisiaj absolutnie nic ze swojej aktualności. Komponuje się doskonale 
z nowoczesną architekturą i jest wyrobem unikalnym technicznie. Wymaga minimalnego
spadku 7°, nadaje się więc świetnie do krycia dachów jednospadowych. Zawdzięcza to 
przede wszystkim zaawansowanemu technicznie ukształtowaniu, które zapewnia mu 
wyjątkową odporność na deszcz: trzykrotnej zakładce czołowej, podwójnej zakładce 
bocznej i narożnikowi 4-punktowemu z osłoniętym czopem ryglującym. 

Rozstaw łat: 32,6 -33,1 cm 

Zapotrzebowanie na m²: ok. 15 szt. 

Typowy spadek dachu 16° 

Minimalny spadek dachu 7° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     Ergoldsbacher Karat®

czerwień 
naturalna 

miedziana antracyt srebrny 
tytan 

czarny 
diamentowy

Model E58 w formacie PLUS - wydajne układanie 
Elegancka dachówka wielkopowierzchniowa, która definiuje standardy: jako pierwsza 
dachówka ceramiczna w Europie model Ergoldsbacher E 58 PLUS® osiąga 5 klasę 
odporności gradowej. Ten wytrzymały produkt jest też wyjątkowo odporny na deszcz, 
ponieważ charakteryzuje się krojem tworzącym niewiele zakładek i wgłębień w poszyciu
dachu. Jest poza tym ekonomiczny, łatwy w układaniu (zakres przesuwu do 30 mm), a 
więc świetnie przystosowany do renowacji obiektów wielkopowierzchniowych. 

Rozstaw łat: 40,5 -43,5 cm 

Zapotrzebowanie na m²: od 7,4 szt. 

Typowy spadek dachu 20° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 5 

     Ergoldsbacher E58 PLUS®

czerwona miedziana antracyt czarny matowy
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Klasyczna karpiówka w jakości klinkierowej
Wytrzymałość i długowieczność to ważne cechy na polu renowacji zabytków. Dzięki 
wypałowi spiekowemu w temperaturze około 1 200°C model Ergoldsbacher Sinterbiber
uzyskuje jakość klinkierową. Wysoka temperatura wypału zagęszcza masę i redukuje 
wchłanialność wody. Są to bardzo wytrzymałe dachówki, jeszcze lepiej chronione przed 
pękaniem, mrozem czy zielenieniem. 

     Ergoldsbacher Sinterbiber

Sinterbiber
czerwień naturalna spiekana

Sinterbiber
karpiówka siena

Historyczna forma - także dla nowoczesnych obiektów 
Karpiówka Ergoldsbacher jest co prawda bardzo często stosowana przy renowacji 
zabytków, może jednak stanowić ciekawy kontrast również w przypadku nowoczesnych 
domów jednorodzinnych. Tym bardziej, że ta klasyczna dachówka dostępna jest w ośmiu
odcieniach kolorystycznych i czterech różnych krojach (okrągłym, segmentowym, prostym i
prostym z zaokrąglonymi narożnikami). Warianty te umożliwiają w połączeniu z rożnymi 
typami krycia, na przykład krycie w koronkę czy w łuskę, wręcz nieskończoną swobodę
twórczą dla projektantów dachów. 

czerwień 
naturalna 

czerwona miedziana brąz 
brazylijski 

antracyt kasztanhistoric

Zapotrzebowanie na m² (krycie 

podwójne, 

krycie w koronkę: 33,7 – 44,5 szt. 
zależnie od rodzaju poszycia i 
formatu; 

Typowy spadek dachu 30° 

Minimalny spadek dachu 18° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

czarny 
diamentowy

     Ergoldsbacher Karpiówka

Zapotrzebowanie na m² 

(poszycie podwójne, 

poszycie w koronkę: 33,7 – 44,5 szt., 
zależnie od rodzaju poszycia i formatu;

Typowy spadek dachu 30° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 
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Wysoko profilowana dachówka typowa dla całego regionu 
Tak zwana dachówka "frankońska" to dachówka szeroko rozpowszechniona we Frankonii,
Turyngii i sąsiednich regionach. Jej delikatne linie nadają jej jedyny w swoim rodzaju 
charakter, dominujący tam w krajobrazie dachowym. Produkując ten model firma ERLUS
przyczynia się do zachowania regionalnej tradycji budowlanej. Tę historyczną dachówkę 
można mocować na sucho na klamry albo układać na zaprawę. 

Zapotrzebowanie na m²: ok. 17,5 szt. 

Typowy spadek dachu 40° 

Minimalny spadek dachu 10° 

Klasa wytrzymałości gradowej 4 

     Fränkischer Rinnenziegel

Ogromny wybór dla konserwacji zabytków
Karpiówka odgrywa do dziś dnia olbrzymią rolę w dziedzinie ochrony zabytków. W sytuacji,
w której normowane rozmiary czy standardowe rozwiązania rzadko od razu pasują do 
budynku, ERLUS szybko zapewnia towar indywidualnie dopasowany do remontowanego
obiektu. Posiada on zindywidualizowane kroje, powierzchnie i formy: od kroju herbowego
przez krój Augsburger Dombiber po krój formowany ręcznie. W ramach swojego 
bogatego asortymentu firma ERLUS reprodukuje karpiówki stosowane na przestrzeni 
ponad 1 000-letniej historii rzemiosła dekarskiego – i to w stałej, najwyższej jakości. 

Na zamówienie możemy wyprodukować dachówki o specjalnym kroju, grubości i klasie 
odporności gradowej na potrzeby dowolnych indywidualnych budynków. Poniżej kilka 
przykładów:

     Manufaktura karpiówek ERLUS

Klasy odporności gradowej:

karpiówka kościelna 5 
karpiówka formowana ręcznie 5+ 

czerwień
naturalna 
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Paleta kolorów ERLUS: 
31 kolorów, nieskończona swoboda

czerwień naturalna 

kasztan

szary spiekany

czerwona

burgund

srebrny tytan

czerwień naturalna
spiekana

brąz brazylijski 

jasnoszary spiekany

czerwień spiekana

brąz spiekany

bazaltowy 

miedziana

antracyt 

czarny matowy 

drzewo  korzenne 

szary postarzany 

czarny matowy 
spiekany
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czarny diamentowy rosso 

karpiówka siena

czarny szafirowy

klasyczny 

kobalt niebieski

umbra 

royal zielony

sepia antyczny rustykalny 

autunno 

historic 

Wiążące są wyłącznie kolory oryginalnych dachówek. Proszę zamówić wzory!
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Przedsiębiorstwo ERLUS ma bogatą historię. Mniej więcej 175 lat temu wyprodukowano tu 
pierwsze dachówki ceramiczne: w miejscowości Ergoldsbach w dolnej Bawarii, której nazwę do 
dziś noszą nasze produkty. Dzisiaj średnie przedsiębiorstwo przemysłowe Erlus produkuje 
wysokogatunkową ceramikę dachową w obiektach Neufahrn i Marklkofen w Dolnej Bawarii oraz
Teistungen w Turyngii. Zatrudniamy około 500 pracowników, co czyni nas ważnym pracodawcą w
regionie – wiele tutejszych rodzin współpracuje z firmą ERLUS już od wielu pokoleń. 

ERLUS AG: 
nowoczesne przedsiębiorstwo 
zakorzenione w regionie

od wielu pokoleń
Najwyższa jakość 
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ERLUS oferuje jeszcze więcej: 
doinformuj się.

Czy znasz innowacyjne systemy kominowe ERLUS oraz nową sieć wentylacyjną
ERLUS Via Vento S? 

Skontaktuj się z nami lub z lokalnym sprzedawcą. Szczegółowe informacje o wszystkich
produktach marki ERLUS, informacyjne broszury, adresy sprzedawców i inne informacje
o firmie ERLUS znajdziesz też oczywiście na naszej stronie internetowej.

www.erlus.com 
info@erlus.com 
tel. +49(0)8773 18-170 
fax. +49(0)8773 18 49 300 

Jakość z Niemiec



Jakość z Niemiec

08
18
/1
/p
oe
/h
ue
b/
G
O
/S
or
tim
en
t/
po
ln
is
ch

Możliwość zmian modeli i kolorów zastrzeżona. Optyka druku nie gwarantuje dokładności 
odwzorowania kolorów. Ten prospekt jest zgodny ze stanem na maj 2018 r. 

Informacja o prawach autorskich © ERLUS AG 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy materiał
jest chroniony prawem autorskim i może być powielany, modyfikowany, przekazywany innym osobom 
w jakiejkolwiek postaci i na jakimkolwiek nośniku oraz zapisywany w bazach danych oraz jakichkolwiek
innych systemach przetwarzania danych – także we fragmentach – wyłącznie za uprzednią zgodą firmy
ERLUS AG. Jego wykorzystanie bez zgody właściciela stanowi naruszenie obowiązujących przepisów 
prawa autorskiego. 

Niniejszy prospekt został przetłumaczony z języka niemieckiego. Ze względu na możliwe różnice 
powstałe wskutek interpretacji językowej informujemy, że wiążąca jest wyłącznie treść oryginalnego
niemiecko języcznego prospektu. W razie wszelkich niejasności obowiązuje norma DIN EN 1304.

Centrum logistyczne ERLUS 
            Köln

Centrum logistyczne ERLUS 
Hockenheim

Centrum 
logistyczne ERLUS 
Steinheim

Zakład GIMA 
Marklkofen

Siedziba główna 
i zakład ERLUS 

Neufahrn

Zakład ERLUS
 Ergoldsbach

Zakład ERLUS 
Teistungen

ERLUS AG
Hauptstraße 106 

84088 Neufahrn/NB 

tel. +49(0)8773 18-0 

fax. +49(0)8773 49 300 

info@erlus.com 

www.erlus.com 
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