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til teknisk produkt
                 Fra naturligt råstof 
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ERLUS tagkeramik: 
brændt jords
perfektion

Det er sandsynligvis 2.500 år siden at den første tegltagsten blev brændt. I dag består

vores tagsten også af ler. Kun fremstillingen er meget mere kompleks. En ERLUS tagsten

er et naturprodukt, der har brug for tid: det varer ca. 30 dage fra nedbrydningen af den

keramiske masse til tagstenen er brændt og pakket på paller. Derudover stilles der høje

krav til en tagsten. Den skal beskytte taget mod regn og storm. Den skal være stabil 

og opfylde talrige standarder. Alle disse kriterier er kun mulige ved hjælp af hightech-

fremstillingsmetoder og vores medarbejderes erfaring.

Ergoldsbacher tagsten har et særdeles godt omdømme.  De har en konstant høj kvalitet

og et funktionelt, stilægte design. Vores tagsten er særligt formstabile og er derfor 

nemme at lægge. Det sætter især vores håndværkere pris på. Deres krav tager vi også 

altid højde for, når vi udvikler nye modeller, eller optimerer eksisterende tagsten.

Mærket ERLUS udtrykker det høje kvalitetskrav, som vi stiller til os selv: bogstavet "e",

der er anbragt over logoet, er udtryk for prædikatet "fremragende". Det har ti 

internationale designpriser, som vi har modtaget for vores tagsten, allerede bekræftet.



22 modeller, 31 farver: 
hos ERLUS finder 
du det tag, du drømmer om

Til enhver ejendom 



en passende tagsten

Huse er lige så forskellige, som deres beboere. Klassisk, historisk eller

moderne arkitektur – taget som den femte facade er stilprægende for dit hus.

Ergoldsbacher tegltagsten fås i 22 former og 31 farver. Blandt disse former og farver 

finder du bestemt den rigtige tagsten til dig eget tag. Lad dig inspirere af de forskellige 

modeller og mange tagudformninger på de følgende sider. Vi lover dig: Med et ERLUS 

tag bliver din ejendom meget værdifuld!
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Lægteafstandsgruppe

38,5
cm

34,0
cm

model-
afhængig

Side

Ergoldsbacher
Forma®                                                                                 10

Ergoldsbacher
Linea®                                                                                   10

Ergoldsbacher
Karat® XXL                                                                           11

Ergoldsbacher
Storfalsteglsten XXL                                                           11

Ergoldsbacher
Reformteglsten XXL                                                            12

Ergoldsbacher
E58 MAX®                                                                            12

Ergoldsbacher
E58 S                                                                                    13

Ergoldsbacher
E58 SL                                                                                  13

Ergoldsbacher
E58                                                                                       16

Ergoldsbacher
Storfalsteglsten                                                                   16

Ergoldsbacher
Falstagsten                                                                           17

Ergoldsbacher
Reformteglsten SL                                                               17

Modeller
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Du finder de nøjagtige lægteafstande i vores produktblade.                                                                                     * Model Standard

Lægteafstandsgruppe

38,5
cm

34,0
cm

model-
afhængig

Side

Ergoldsbacher
Hohlfalz SL                                                                           20

Ergoldsbacher
Scala®                                                                                   20

Ergoldsbacher
Monaco                                                                                21

Ergoldsbacher
Munketagsten                                                                     21

Ergoldsbacher
Munk-/Nonnetagsten                                   *                    22

Ergoldsbacher
E58 RS®                                                                                22

Ergoldsbacher
Karat®                                                                                   23

Ergoldsbacher
E58 PLUS® Haglmodstandsklasse 5                                                23

Ergoldsbacher
Bæverhaleteglsten/
Sinterbæver                                                                         

26

Fränkischer
Rinnenziegel                                                                        

27

ERLUS
Bæverhalemanufaktur                                                        27

NY

NY
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En klog forbindelse mellem design og økonomi
Ergoldsbacher Forma® karakteriserer en blød, velproportioneret form. Den er umiskendelig

og enestående på markedet. Designteglstenen passer især godt  til moderne arkitektur og

takket være dens smukke farver giver den også renoverede ejendomme et individuelt 

udseende. Som alle Ergoldsbacher tagsten fra lægteafstandsgruppen på 38,5 cm er denne

flade tagsten meget hurtig at lægge op, og på grund af dens lave profilhøjde særdeles 

velegnet til pyramide- og valmtage.

Rød Kobberbrun Antracit Maroon Titansilver

BordeauxDiamantsort

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm

Lægteafstand: 37,7 – 39,7 cm

Forbrug pr. m²: fra 9,9 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10° 

Haglmodstandsklasse 4

Sintersort MatSinterlysegrå 

Sinterrød Sinterrød
engoberet

Sinterbrun Sintergrå

Denne teglsten står for et tidløst design – glat, ren og æstetisk
Ergoldsbacher Linea® stenens tidløse design egner sig perfekt til moderne 

arkitektur. Teglstenens glatte, rene form giver en optisk rolig overflade. Sammen

med det passende ERLUS-tilbehør virker taget særdeles æstetisk. Nybyggeri eller

modernisering – forskydningsspillerummet på 20 mm giver i hvert tilfælde mulighed for

fleksibel inddækning. Tagstenen brændes ved hjælp af sinterbrændingsmetoden ved 

ca. 1.200° C. Det er klinkekvalitet, der er særdeles robust.

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm 

Lægteafstand: 37,3 – 39,3 cm

Forbrug pr. m²: ca. 10,5 stk.

Standardtaghældning 25° 

(lagt i halvforbandt, ved

oplægning i rækker 5° højere)

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Forma®

     Ergoldsbacher Linea®
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Enestående, moderne, teknisk – i økonomisk XXL-format
Vores designklassiker Karat® var forbilledet for Ergoldsbacher Karat® XXL. Den store

model virker særdeles moderne og teknisk – takket være dens kantede, retlinjede form 

og de jævne overflader. Den tidløse og umiskendelige premium-tagsten er desuden blev 

tildelt en reddot design award. Karat® XXL passer særdeles godt på lave taghældninger 

med en standardhældning på 20°. Derudover kan den hurtigt inddækkes og er et ægte

blikfang på ethvert tag!

Rød Kobberbrun Sort mat Titansilver Safirsort

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm

Lægteafstand: 38,5 - 40,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 9 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Karat® XXL

En moderne fortolkning af den traditionelle tagstensform
Ergoldsbacher Storfalsteglsten XXL er en moderne fortolkning af den traditionelle

falsteglsten, for hvilket, den blev tildelt designprisen iF design award. Dens tekniske detaljer

er dog endnu mere bemærkelsesværdige: Falsning overside + underside, to hvirvelkamre i 

topområdet, konstruktionen i falsforskydningsområdet og oplægning i forbandt eller i rækker

gør teglstenen særlig modstandsdygtig over for regn. Derudover bidrager en helkeramisk 

ventilationsrygningsudformning uden rygningstilslutningssten eller andre systemdele til 

besparelse af bygningsomkostningerne.

Naturrød Rød Kobberbrun Antracit

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm  

Lægteafstand: 37,7 – 39,7 cm

Forbrug pr. m²: fra 9,8 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Storfalsteglsten XXL 
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Det stilfulde reformdesign i tidsbesparende storformat
Ergoldsbacher Reformteglsten XXL er en klassisk reformteglsten med tydelige

kanter og afbalancerede proportioner. Dette gør, at den både egner sig til den 

traditionelle arkitektoniske stilart og til moderne arkitektur. Ergoldsbacher

Reformteglstenen XXL's flade form passer også perfekt til pyramide- og valmtage.  

Tagstenen i 10er-format fra vores Ergoldsbacher XXL-familie er desuden et smukt

alternativ til en glat teglsten.

Rød Antracit

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm  

Lægteafstand: 37,7 – 39,7 cm

Forbrug pr. m²: fra 9,8 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

Diamantsort

DiamantsortMaroon

Naturrød Rød Kobberbrun Antracit

Koboltblå Royalgrøn

Den „store E 58” lægges hurtigt og profitabelt op
Optisk minder Ergoldsbacher E 58 MAX® om sit forbillede Ergoldsbacher E 58. Forskellen

ligger dog i formatet. En 20 procent større dækflade gør oplægningen mere effektiv. 

På grund af dens store falsespillerum er E 58 MAX® nemmere at forarbejde og takket 

væres dens dobbelte sidefals og den perfekte top- og fodfals er taget uimodtageligt over

for vindsug og slagregn. 

Lægteafstandsgruppe 38,5 cm

Lægteafstand: 38,1 – 38,8 cm

Forbrug pr. m²: ca. 11,5 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Reformteglsten XXL

     Ergoldsbacher E58 MAX®
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MaroonBasaltgrå

Naturrød Rød Kobberbrun Antracit Sort Mat

Titansilver Diamantsort Bordeaux

En klassiker perfektioneret til renovering
Ergoldsbacher E 58 S – et medlem af den anerkendte Ergoldsbacher E 58-familie –

overbeviser med dens store forskydningsområde. Det gør den til en ideel, oplægnings-

venlig „omdækningssten” til tagrenovering. En tilpasning til det eksisterende

tag er således særlig nemt. Tidskrævende, udgiftsforøgende skærearbejde

er med den populære flade tagsten næppe et emne.

Naturrød Rød Kobberbrun Brasilbrun Antracit

Autunno

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand: 33,5 – 35,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 13,9 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4
Gammelgrå

Rustik Maroon Rodtræ Diamantsort

     Ergoldsbacher E58 S

Den universelle fra Ergoldsbacher E 58-familien
Ergoldsbacher E 58 SL forener alle fordele ved Ergoldsbacher E 58-familien til en

økonomisk tegltagsten. Dens formgivning er baseret på klassikeren Ergoldsbacher E 58,

men mange detaljer viser forskellen. Den er især egnet til renovering af tage med tagsten

på grund af dens store lægteafstandsområde. Og selvom den oplægningsvenlige tagsten

har et mellemstort format, virker dens dækbillede optisk mindre.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm 

Lægteafstand: 32,5 – 35,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 11,5 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher E58 SL
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Den universelle succesmodel-series oprindelige form
Den universelle Ergoldsbacher E 58 har været på markedet siden 1958. Den pålidelige 

model har været på markedet i seks årtier i en konstant høj kvalitet. Derfor sætter 

forarbejdere pris på klassikeren med den stabile værdi, fordi den f.eks. til enhver tid kan 

efterbestilles til omdækninger og beklædninger, eller fordi stenen slutter perfekt til et 

eksisterende tag. Tagstenen har ikke rettet sig efter nogen mode og er meget populær

blandt bygherrer.

Naturrød Kobberbrun Antracit

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand: 33,8 – 34,3 cm

Forbrug pr. m²: ca. 14,5 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

Naturrød Rød Kobberbrun Antracit Antik Sepia

Den traditionelle falsteglsten med en 20 procent større dækflade
Ergoldsbacher storfalsteglstenens form er ganske vist baseret på dens historiske forbillede,

Ergoldsbacher falsteglstenen, men har en 20 procent større dækflade. Således tilpasser den

sig særdeles godt til kravene til en renovering. Ved hjælp af dens store forskydningsområde

er den nem at lægge op, særdeles fleksibel og nem at håndtere. Et formmæssigt

særpræg er dens høje ribbe, der adskiller falsningen fra den dybe vandførende

fordybning. Den øger desuden sikkerheden mod regnindtrængning og fygesne.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm 

Lægteafstand: 33,8 – 35,1 cm

Forbrug pr. m²: fra 12,5 stk.

Standardtaghældning 25°

oplagt i halvforbandt, ved

oplægning i rækker 5° højere)

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher E58

     Ergoldsbacher Storfalsteglsten
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Retlinjet, tidløs og med mange anvendelsesmuligheder
Ergoldsbacher reformteglstenen SL's klare linjeføring er tidløs. Derfor harmonerer

den med mange hustyper og arkitektoniske stilarter. Den forskydelige tagsten egner

sig særdeles godt til renovering. Det variable lægteområde fra 33,5 til 36,5 cm giver

mulighed for en optimal tilpasning til eksisterende tage. Men også til nye bygninger kan

Ergoldsbacher reformteglstenen SL optisk vise vejen frem, især på moderne

bygninger uden tagudhæng.

Naturrød Rød Kobberbrun Brasilbrun

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand: 33,5 – 36,5 cm

Forbrug pr. m²: ca. 12,2 – 13,3 stk.

Standardtaghældning 25°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Reformteglsten SL

Antracit Basaltgrå Bordeaux

Naturrød Rød Kobberbrun Sinterfals
Sinterrød

Den historiske original, robust og typisk for regionen
Ergoldsbacher falsteglstenen har en lang tradition: Denne model er blevet produceret

hos ERLUS i mere end hundrede år. I dag opfylder klassikeren moderne krav i en fremragende

kvalitet, uden at miste dens autentiske karakter. Dette er forudsætninger, som vedligeholdelse

af fredede og bevaringsværdige bygninger forlanger. Med det nye store forskydningsområde

på 20 mm er teglstenen blevet tilpasset endnu bedre til renovering – fås i farverne naturrød

og rød. Dermed passer den på næste alle taglægter, er kompatibel med andre falsteglstens-

modeller og særdeles velegnet til omdækninger eller beklædninger.

Lægteafstandsgruppe 34 cm

Lægteafstand1): 32,6 – 34,6 cm

Lægteafstand2): 32,6 – 33,8 cm

Forbrug pr. m²: fra 15,0 stk.

Standardtaghældning 30°

Minimumstaghældning 10°

(oplagt i rækker eller i 

halvforbandt)

Haglmodstandsklasse 4

1) Naturrød, Rød, 2) Kobberbrun,
Sinterfals Sinterrød

     Ergoldsbacher Falsteglsten
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Allrounderen med 70 millimeter spillerum
Den nye Ergoldsbacher Scala® overrasker med et forskydningsspillerum på 70 millimeter: Et 

stort lægteafstandsområde, der især betaler sig ved renoveringsopgaver eller beklædninger.

Hvis teglstenen med den smukke form lægges ved at trække eller trykke den, er det muligt

at forme tagfladen på en særdeles individuel måde. Formmæssigt er den moderne 

forskydelige tagsten også præsentabel: dobbelt sidefals, vandføring i firestenshjørnet, 

dobbelt fodfals og to topfalsribber beskytter mod fygesne, regnindtrængning og vindsug.

Scala® fås i fire farver – heraf to i sinterkvalitet.

Naturrød Sinterrød Antracit Sintersort
Mat

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand1): 31,0 – 38,0 cm

Lægteafstand2): 30,5 – 37,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 11,0 stk.

Standardtaghældning 25°

oplagt i halvforbandt, ved

oplægning i rækker 5° højere)

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

1) Normal brænding  2) Sinter brænding

     Ergoldsbacher Scala® NY

Den karakteristiske vinge giver et attraktivt dækbillede
Den usædvanligt fine overflade og den svungne form på Ergoldsbacher Hohlfalz SL 

sørger for et tidløst, attraktivt dækbillede. Den tilpasser sig godt til tagarkitekturen, 

uden at ændre husets regionale karakter – et afgørende argument for beskyttelse af 

fredede og bevaringsværdige bygninger. Desuden har den universelle tagsten en falset 

tredobbelt overdækning ved firestenshjørnet. Dette gør, at den ligger godt og er særlig

modstandsdygtig over for regn og storm.

Naturrød Rød Sort Mat Safirsort

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm 

Lægteafstand: 32,5 – 35,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 11,5 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Hohlfalz SL
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Naturrød Klassik Umbra Rosso

En middelhavsmodel lavet til vores vejr
Ergoldsbacher Monaco's form og de varme nuancer opfylder ønsket

om middelhavskolorit og giver den sydlandske hustype dens karakteristiske

udseende. I modsætning til i sydeuropa, er taget på vores breddegrader udsat for

mere barske vejrforhold. Avancerede tekniske detaljer og det robuste

materiale, som Monaco er fremstillet af, beskytter den mod frost, vind og regn. 

Fladtagstagstenen med det lille format er desuden nem at håndtere og dermed 

meget nem at lægge op.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Lægteafstand: 33,8 – 34,3 cm

Forbrug pr. m²: ca. 14,5 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Monaco

Den klassiske munk-/nonneoptik i en økonomisk udførelse
Ergoldsbacher munkteglstenen er et godt kompromis til en munk-/nonne-inddækning. 

Den er mindre besværlig af lægge op, hvilket sparer tid og omkostninger. I modsætning 

til den historiske, oprindelige form, kan denne teglsten endda dække op til en 22° lav 

taghældning. Især munkteglstenen har en smuk virkning på grund af dens kraftige lys- og

skyggevirkning. Tagstenens udprægede profil er som skabt til bygninger med en historisk

karakter og huse med middelhavskolorit.

Lægteafstandsgruppe 34 cm

Lægteafstand: 33,7 – 34,2 cm

Forbrug pr. m²: ca. 14,5 stk.

Standardtaghældning 22°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Munktagsten

Naturrød
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Løsningen til tage med lav hældning
Ergoldsbacher E 58 RS® er den sjette model i den populære E 58-familie og en

specialist til tage med en lav hældning. Dens avancerede tekniske formgivning giver 

mulighed for lave taghældninger (standardtaghældning 16°, minimumstaghældning 10°),

fordi vandet på teglstensoverfladen føres perfekt bort. Den udprægede profilhøjde

på falsningen på oversiden og undersiden med tredobbelt top- og sidefals og direkte 

vandafløb sørger for, at underkonstruktionen forbliver tør. Besværlige ekstra 

foranstaltninger til sikring mod regn kan udelades.

Rød Antracit Kobberbrun

Sort Mat Diamantsort Bordeaux

Lægteafstand: 36,0 - 36,6 cm

Forbrug pr. m²: fra 12,5 stk.

Standardtaghældning 16°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher E58 RS® NY

Naturrød Kobberbrun Antracit

En historisk tagsten i seks forskellige udførelser
Den historiske Ergoldsbacher Munk-/Nonnetagsten er en klassiker til beskyttelse af 

fredede og bevaringsværdige bygninger. ERLUS er den største tyske udbyder af munk- og

nonnetagsten. Udover modellen Standard, tilbyder vi også seks andre modeller. Den 

historiske teglstens karakteristiske form giver mulighed for individuelle tagudformninger 

og også murafdækninger. Tagstenen virker f.eks. særdeles ædel på stejle tagkonstruktioner

på storslåede enfamiliehuse.

Lægteafstandsgruppe 34,0 cm

Forbrug pr. m²: modelafhængig

Standardtaghældning 40°

Minimumstaghældning 10°

     Ergoldsbacher Munk-/Nonnetagsten

Andre modeller:

„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Trausnitz“
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Den enestående designteglsten til tage med en lav hældning
Efter næsten 50 år kan man roligt betegne denne sten som en design-klassiker. En

Ergoldsbacher Karat® har til dato bevaret hele sin aktualitet. Den komplementerer

moderne arkitektur perfekt og er teknisk enestående. Med dens minimums-taghældning 

på 7° egner den sig fremragende til tage med en meget lav hældning. Det kan den især

takke dens avancerede tekniske formgivning for, der gør teglstenen særlig regnsikker:  

tredobbelt topfals, dobbelt sidefals og et firestenshjørne med beskyttet låsetap.

Lægteafstand: 32,6 – 33,1 cm

Forbrug pr. m²: ca. 15 stk.

Standardtaghældning 16°

Minimumstaghældning 7°

Haglmodstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Karat®

Naturrød Kobberbrun Antracit Titansilver Diamantsort

E 58 i PLUS-format til effektiv oplægning
Den store teglsten med den smukke form sætter standarder: Som den første tegltagsten 

i Europa når Ergoldsbacher E58 PLUS® haglmodstandsklasse 5. Den robuste er

også særlig regnsikker, for på grund af dens format er der færre false på tagfladen. 

Derudover er den økonomisk, nem at lægge op (forskydningsområde op til 30 mm) 

og derfor særdeles velegnet til store renoveringsopgaver.

Lægteafstand: 40,5 – 43,5 cm

Forbrug pr. m²: fra 7,4 stk.

Standardtaghældning 20°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 5

     Ergoldsbacher E58 PLUS®

Rød Kobberbrun Antracit Sort Mat



24



25



26

Den klassiske bæverhaleteglsten i klinkekvalitet
Robust og langtidsholdbar er egenskaber, der er afgørende i forbindelse med beskyttelse 

af fredede og bevaringsværdige bygninger. Ved hjælp af sinterbrændingsmetoden ved 

ca. 1.200° C får Ergoldsbacher sinterbæveren klinkekvalitet. Ved hjælp af den høje 

brændetemperatur bliver skærven tættere og vandoptagelsen mindre. Disse teglsten er 

særdeles modstandsdygtige og beskytter endnu bedre mod brud, frost eller grønne 

belægninger.

     Ergoldsbacher Sinterbæver

Sinterbæver
Sinterrød

Sinterbæver Siena

En historisk form, også til moderne ejendomme
Ergoldsbacher bæverhaleteglsten anvendes ganske vist meget ofte til beskyttelse af 

fredede og bevaringsværdige bygninger, men den historiske teglsten kan også være en

spændende kontrast til moderne enfamiliehuse.  Især fordi klassikeren fås i otte nuancer 

og fire forskellige snit (rundsnit, segmentsnit, lige snit, lige snit med afrundede hjørner).

Disse variationer giver sammen med de forskellige inddækninger, som krone- eller dobbelt-

dækning, mulighed for et uendeligt spillerum i tagarkitekturen.

Naturrød Rød Kobberbrun Brasilbrun

Antracit MaroonHistoric

Forbrug pr. m² (dobbeltdækning,

kronedækning: 33,7 – 44,5 stk.

dæknings- og formatafhængig:

Standardtaghældning 30° 

Minimumstaghældning 18°

Haglmodstandsklasse 4

Diamantsort

     Ergoldsbacher Bæverhaleteglsten

Forbrug pr. m² (dobbeltdækning,

kronedækning: 33,7 – 44,5 stk.

dæknings- og formatafhængig:

Standardtaghældning 30°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4
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En hul teglsten, der er typisk for en hel region
Den frankiske rendeteglsten er hyppigt forekommende i Franken, Thüringen og de 

omkringliggende regioner. Dens slanke linjeføring gør denne teglsten umiskendelig og

præger taglandskabet disse steder. Dermed bidrager ERLUS til bevarelse af den regionale

byggetradition. Den historiske tagsten kan oplægges tørt eller henlægges i mørtel.

Forbrug pr. m²: ca. 17,5 stk.

Standardtaghældning 40°

Minimumstaghældning 10°

Haglmodstandsklasse 4

     Fränkischer Rinnenziegel

Det store udvalg til beskyttelse af fredede og bevaringsværdige bygninger
Bæverhaleteglstenen spiller i dag en vigtig rolle i forbindelse med beskyttelse af fredede 

og bevaringsværdige bygninger. Fordi standardstørrelser eller standardløsninger sjældent 

passer her, tilbyder ERLUS hurtigt tilgængelige teglsten til ejendommen. Hertil hører 

individuelle snit, overflader eller former: fra våbenskjoldsbævere til Augsburger dombævere

og til håndslagsbævere. Med dette omfangsrige sortiment har ERLUS reproduceret 

bæverhaleteglsten fra næsten 1.000 års teglhåndværk i en ensartet topkvalitet.

Efter anmodning kan vi fremstille individuelle objekter, specialsnit, -tykkelser og

overflader. Her er nogle eksempler:

     ERLUS Bæverhalemanufaktur

Haglmodstandsklasser:

Kirkebæver 5

Håndslagsbæver 5+

Naturrød
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ERLUS farveskema: 
31 farver, uendelige muligheder

Naturrød

Maroon

Sintergrå

Rød

Bordeaux

Titansilver

Sinterrød

Brasilbrun

Sinterlysegrå

Sinterrød engoberet

Sinterbrun

Basaltgrå

Kobberbrun

Antracit

Sort Mat

Rodtræ

Gammelgrå

Sintersort Mat
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Diamantsort Rosso

Sinterbæver Siena

Safirsort

Klassik

Koboltblå

Umbra

Royalgrøn

Sepia Antik Rustik

Autunno

Historic

De viste farver kan afvige fra de originale tagstens farver. Kontakt os for prøver!
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ERLUS kan se tilbage på en traditionsrig virksomhedshistorie. De første tagteglsten blev fremstillet

for ca. 175 år siden: i Ergoldsbach i Niederbayern, som vores tagsten også er opkaldt efter. 

I dag fremstiller den mellemstore virksomhed sin tagkeramik i byerne Neufahrn og Marklkofen i

Niederbayern og Teistungen i Thüringen. Med ca. 500 medarbejdere er vi en betydningsfuld 

arbejdsgiver i regionen – mange familier har i generationer arbejdet for ERLUS.

ERLUS AG: 
en moderne virksomhed
med regionale rødder

i generationer
Høj kvalitet
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ERLUS har endnu mere at byde på,
kontakt os for yderligere oplysninger.

Kender du egentlig vores innovative ERLUS skorstenssystemer
og det nye ERLUS ventilationsnetværk Via Vento S?

Kontakt os, eller spørg din lokale forhandler.  Du finder også detaljerede oplysninger 

om alle ERLUS produkter, udførligt brochuremateriale, forhandleradresser, eller yderligere

informationer om ERLUS på vores hjemmeside.

www.erlus.com
info@erlus.com
T 08773 18-170
F 08773 18 49300
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Med forbehold for model- og farveændringer. Det kan ikke garanteres, at den trykte farve stemmer
overens med den originale farve. Denne brochure indeholder oplysninger, der var tilgængelige
pr. maj 2018.

UrOphavsret © ERLUS AG 2018. Alle rettigheder forbeholdes. Disse ophavsretsligt beskyttede 
dokumenter – også uddrag heraf – må kun mangfoldiggøres, ændres eller videregives i en hvilken
som helst form eller et medium, eller lagres i en database eller et andet datalagringssystem med 
forudgående tilladelse fra ERLUS AG. Hvis disse dokumenter anvendes uden forudgående tilladelse,
anses dette for en overtrædelse af de relevante copyright-bestemmelser.

ERLUS Logistik-Zentrum
    Köln

ERLUS Logistik-Zentrum
Hockenheim

ERLUS 
Logistik-Zentrum
Steinheim

GIMA Werk
Marklkofen

ERLUS 
Hauptverwaltung/Werk

Neufahrn

ERLUS Werk
 Ergoldsbach

ERLUS Werk
Teistungen

ERLUS AG
Hauptstraße 106

84088 Neufahrn/NB

T 0 87 73 18-0

F 087 73 18 49 300

info@erlus.com

www.erlus.com
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