
Tegeltak | Sortiment



Ett tegeltak från Erlus Lotus® håller sig rent under mycket längre tid än ett Ett tegeltak från Erlus Lotus® håller sig rent under mycket längre tid än ett 

vanligt tegeltak. Principen är revolutionerande. Den inbrända ytbehandlingen vanligt tegeltak. Principen är revolutionerande. Den inbrända ytbehandlingen 

på takteglet Erlus Lotus® förstör organiska smutspartiklar som fettavlagringar, på takteglet Erlus Lotus® förstör organiska smutspartiklar som fettavlagringar, 

rost, mossa och alger med hjälp av solljuset och de rinner bort när det regnar.rost, mossa och alger med hjälp av solljuset och de rinner bort när det regnar.

Denna produktinnovation har belönats: Erlus Lotus® wurde belönades med Materialica 

Design Award 2004 – det internationella designpriset för material vid MunichExpo GmbH i 

samarbete med iF International Forum Design. Priset var en viktig bekräftelse av Erlus pro-

duktfilosofi och juryn tittade särskilt på innovationskraften hos material och tillämpning, vilket 

alltid stått i centrum hos Erlus. 

Erlus Lotus® | Det första självrensande tegeltaket
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Karat® XXL® XXL®
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Design | Varför bra design är det bästa

Erlus Lotus®

och Forma erbjuds i färger-
na Lotusröd, Lotusbrun och 
Lotussvart.

Vad teknologin är för förståndet, är det estetiska för sinnet. Och vad Erlus vidkommer, så 

handlar estetik inte bara om god smak, utan även om passande formgivning och utseende. 

Att vi i det sammanhanget har haft stor framgång framstår av de flertal priser vi tilldelats 

i ledande globala designtävlingar: exempelvis har Erlus taktegel fyra år i rad tilldelats en 

utmärkelse av iF-Design Award. För Karat® XXL erhöll Erlus en utmärkelse från red dot design 

award. Alla priser fastslår en och samma sak: Erlus tegeltak tillhör de bästa inom design.

Ytterligare information finns på www.erlus.com
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Ergoldsbacher E58 S Med större justeringsmöjligheter tack vare 20 mm huvudfals och 6 mm sidofals är E58 S den 
ideala takpannan för renovering, eftersom existerande läkt kan användas. • Åtgång per m2: ca 13,9 – 14,9 stycken 
• Minsta taklutning: 10°, Standardlutning: 22°

Ergoldsbacher E58 Flacktakpanna / E58 MAX® Tysklands mest sålda tegeltakpanna, med den ideala kombinationen  
av form och funktion. Den finns i större format som E 58 MAX® – med 20 % större yta och ytterst ekonomisk. 
• Åtgång per m2: ca 14,5 stycken (E58 Flacktakpanna), från 11 stycken (E58 MAX®) • Minsta taklutning: alltid 10°, 
Standardlutning: alltid 20°
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Ergoldsbacher E58 SL En designmässig utveckling av E58 flacktakpanna, men med 30 mm större justeringsmöjli-
gheter som med E58 S. Takpannan tillhandahåller mer justerbarhet, vilket möjliggör en kostnadseffektiv takrenovering.
• Åtgång per m2: ca 11,5 – 12,5 stycken • Minsta taklutning: 10°, Standardlutning: 20°
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Ergoldsbacher Forma® Elegans. Stil. Känsla. Den milda vågstrukturen för tegeltak, och de feminina linjerna  
tillgodoser behovet av harmoniska former. Formen representerar en livsstil med hög kvalitet, präglad av 

ekonomi och tidsenlig takkultur. • Åtgång per m2: ca 10 stycken • Minsta taklutning: 10°, Standardlutning: 22°
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Ergoldsbacher Linea® Slät. Ren. Konsekvent. Rätvinklig estetik för en tidsenlig arkitektur. Takpannan bränns 
i en speciell sinteringsprocess vid ca 1200˚ C, vilket ger den särskilda egenskaper av beständighet mot aggressiva  

väder- och vindförhållanden. • Åtgång per m2: från 10 stycken • Minsta taklutning: 10°, Standardlutning: 25°
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Ergoldsbacher Hohlfalz XXL Den tidsenliga designen med inspiration av regionala former. Med sin möjlighet
till justerbarhet från 32,5 cm till 40 cm är den också den bäst lämpade vid renovering. Mycket ekonomisk takpanna.
• Åtgång per m2: ca 9,75 – 12 stycken • Minsta taklutning: 10° (beroende på läktbredd), standardlutning: 22°/30° 
(beroende på läktbredd)

Ergoldsbacher Karat®/Karat®/Karat® ® XXL Klar design, suveränt utseende, universell takpanna för såväl branta som flacka tak. 
Dess koncisa form ger taket en övertygande framtoning av dess utseende. • Åtgång per m2: ca 15 stycken (Karat®), 
från 9,5 stycken (Karat® XXL) • Minsta taklutning: 7° (Karat®), 10° (Karat® XXL),, Standardlutning: 16° (Karat®), 20° (Karat® XXL)

Karat®:

Karat® XXL:



Ergoldsbacher falstegel/sinterfals Ett robust och rustikt taktegel för stora och enhetliga takytor. Genom sin
utformning i skarvarna är falstegel oerhört säkert vid såväl storm som vid kraftig nederbörd. • Åtgång per m2: ca 15 
stycken • Minsta taklutning: 10°, standardlutning: 30°
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Ergoldsbacher Reformtakpanna XXL® En klassiker i ny storlek. Den tidlöst vackra och sakliga formen garanterar 
ett brett användningsområde. Tack vare sin låga vikt på endast 4 kg och dess funktionella format låter den sig 
läggas enkelt med endast en hand. • Åtgång per m2: ca 10 stycken • Minsta taklutning: 10°, Standardlutning: 22°
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Ergoldsbacher Storfalstakpanna XXL® En ytterst ekonomisk takpanna genom den låga  åtgången av 
endast 10 takpannor per m2. Dess form har en övertygande utveckling från en traditionell takpanna. Med en 

låg vikt av endast 4 kg är den snabb och lätt att lägga. Ett robust och rustikt taktegel. • Åtgång per m2: ca 10 stycken 
• Minsta taklutning: 10°, Standardlutning: 22°

Ergoldsbacher Storfalstakpanna En ytterst ekonomisk takpanna genom sin stora täckningsarea. Tack vare sin låga 
vikt på endast 3,6 kg är den snabb och lätt att lägga. Ett robust och rustikt taktegel. • Åtgång per m2: från ca 12,5 stycken 
• Minsta taklutning: 10°, Standardlutning: 28°

Naturröd Engobe
Klassisk

Ergoldsbacher Monaco Söderns charm. Ergoldsbacher Monaco är ett klassiskt högprofilerat taktegel av medelhavsstil. 
Dess markerade profil ger taket det ljus- och skuggspel som så ofta återfinns söderut. Den klassiska stilen har kombine-
rats med harmoniskt avstämnda färgnyanser som ger teglet dess tilltalande utseende. • Åtgång per m2: ca 14,5 stycken
• Minsta taklutning: 10°, Standardlutning: 22°
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Ergoldsbacher Munktakpanna Munkpannans starka ljus- och skuggeffekter ger taket en uttalad profil. Därav är 
detta markanta taktegel passande för byggnader med historisk karaktär och hus med italiensk stil. • Åtgång per m2:
ca 14,5 stycken • Minsta taklutning: 10°, Standardlutning: 22°

Ergoldsbacher Munk- och nunntakpanna En historisk takpanna med kraftfulla uttryck. Med sin inspiration  
från Medelhavet är den perfekt för såväl personliga tak som för väggbeklädnad åt den kräsna husägaren. Den kan 
läggas befintlig men även putsas med murbruk. • Åtgång per m2: beroende på modell • Minsta taklutning: 10°, 
Standardlutning: Standardlutning: 40°thrazit engobiert

Frankisk ränntakpanna För rustika ytor som önskar tysk karaktär. Dess smala utformning gör detta tegel 
unikt och personligt. Den utstrålar en enkel elegans och kan fästas befintligt men även putsas med murbruk.
• Åtgång per m2: ca 17,5 stycken • Minsta taklutning: 10°, Standardlutning: 40°
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Berliner Biber
Potsdamer Biber

Ergoldsbacher Bäversvanstakpanna/sinterbäversvans En klassiker med omfattande utformningsmöjligheter. 
Erlus framställer den med såväl normal- som sinteringsbränning. Finns i ett flertal olika färger, engober och ädelen-
gober, samt i olika storlekar och skärningar. • Åtgång per m2: ca 36– 42 stycken • Minsta taklutning: 10° (Sinter), 
18° (Biber), Standardlutning: 30° (K
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Takteglet visas i dess originalfärg.

För alla illustrationer gäller följande:
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Varje byggobjekt är unikt, och ett tak är lika individuellt som de boende i huset. Vid val 

av rätt tak erbjuds ett omfattande spektra av formgivningsmöjligheter: oavsett om det 

handlar om klassiska eller moderna former, varma röda toner eller andra färger, enkel och 

effektiv avrinning eller arkitektoniska mästerverk. Hos Erlus finner ni en passande modell 

och lösning, oavsett krav och behov. Upptäck i denna broschyr vårt breda sortiment av 

tegeltak: alla former, alla färger. Allt för ett individuellt och unikt hus.

Översikt | Ett passande tegel för varje objekt
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Erlus AG
Hauptstr. 106 | D-84088 Neufahrn/NB
Tel. ++49(0) 8773 18-0 | Fax ++49(0) 8773 18-300
www.erlus.com | info@erlus.com

© ERLUS AG 2008. Alla rättigheter är förbehållna. Detta material, i 
sin helhet eller i delar, får endast vid tillåtelse av Erlus AG återskapas, 
kopieras, ändras, vidarebefordras i någon form eller media, eller lagras 
i någon databas eller liknande. Användande av detta dokument utan 
samtycke av Erlus AG innebär därmed brott mot upphovsrättslagen.
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