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В сравнение с традиционните керемиди керемиденият покрив Ерлус В сравнение с традиционните керемиди керемиденият покрив Ерлус 

ЛотусЛотус® остава чист в продължение на години. Принципът е революционен. 

Изпечената, облагородена повърхност на Ерлус ЛотусИзпечената, облагородена повърхност на Ерлус Лотус® керемидата разрушава 

органичните замърсявания като мазни наслоявания, сажди, мъх и водорасли органичните замърсявания като мазни наслоявания, сажди, мъх и водорасли 

с помощта на слънчевата светлина. Дъждът ги измива. 

Това свойство на продукта намира признание: Ерлус Лотус® бе награден с наградата Mate-

rialica Design Award 2004 - международна награда за дизайн на материали на MunichExpo 

GmbH заедно с iF International Forum Design. Важно признание за продуктовата философия 

на Ерлус - журито обръща внимание най-вече на новаторските възможности при 

материалите и тяхното приложение. И с това на една област, която открай време е на 

вниманието на Ерлус. 

Erlus Lotus® | Пръвият самопочистващ се керемиден покрив

Ерголдсбахер
Линеа®

Ерголдсбахер
Карат®

Ерголдсбахер
Карат®XXL

Ерголдсбахер
Форма®

Ерголдсбахер
голяма фалцова
керемида XXL®

Design | Защо добрата форма е най-функционална

Ерлус Лотос®

Ерголдсбахер Е58, Е58 макс
и форма, достъпни за 
клиента в следните цветови 
гами: червен лотос, кафяв 
лотос и черен лотос.

Каквото е технологията за разума, това е естетиката за чувствата. А това, което се отнася 

за Ерлус, не е само добър вкус в областта на естетиката. Че тук имаме големи успехи 

показват многобройните награди навсякъде по света на значителни дизайнерски конкурси. 

Четири пъти последователно покривните керемиди Ерлус бяха отличени с международната 

награда IF Design Award. За КАРАТ ХХL Ерлус получи награда reddot design award . Всички 

награди доказват едно: дизайнът на покривните керемиди Ерлус принадлежи към  

най-добрите. 

Повече информация в: www.erlus.com



Фин ангоб
Зелен роял*****

Ерголдсбахер Е58 S голям обхват на плъзгане от 20 мм в главния фалц и 6 мм в страничния фалц, превръщат 
Ерголдсбахер Е58 S в идеално средство за саниране на покриви. Така може да се избегне летвената обшивка. 
● необходимо количество на квадратен метър: около 13,9 – 14 бр. ● най-малък наклон на покрива съответно 10°, 
нормален наклон на покрива 22°.

Ерголдсбахер E58 керемида за плосък покрив/Е58 МАКС® Hай- често купуваната керемида за плосък покрив 
в Германия, идеалното съчетание на функция и форма. В по-голям формат: Е58 МАКС® – особено рентабилна с 20 % 
покривно предимство. ● необходимо количество на квадратен метър: около 14,5 бр. (Е 58 керемиди за плосък покрив), 
от 11 бр. (Е58 МАКС®) ● най-малък наклон на покрива съответно 10°, нормален наклон на покрива 20°.
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ангобиран
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ангобиран

кафяво,
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ангобиран

Ерголдсбахер Е58 SL, по отношение на дизайна е съответно продължение на Ерголдсбахер Е58, керемида за плосък 
покрив и обхвата на приплъзване е с 30 мм по-голям от този на Е58 S. Това означава по-голямо свободно пространство, 
за да може да се извърши по-икономично саниране на покрива. ● необходимо количество на квадратен метър:
около 11,5 – 12,5 бр. ● най-малък наклон на покрива съответно 10°, нормален наклон на покрива 20°.
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около 11,5 – 12,5 бр. ● най-малък наклон на покрива 

Е кота*

фин ангоб
кестен

Фин ангоб
Черен диамант

НОВО НОВО

*

● най-малък наклон на покрива 
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синтерово
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фин ангоб
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светло сиво

Eрголдсбахер линеа® Гладка, изчистена, подходяща. Естетика в правите линии и съвременна архитектура. 
Тя се обработва по специален синтеров метод за печене при около 1200°С. Това и придава особени качества 

срещу агресивното влияние на околното среда. ● Необходими за квадратен метър: около 10 бр. ● При наймалък 
наклон на покрива 10°, нормален наклон на покрива 25°.
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Ерголдсбахер кух фалц XXL. Съвременна интерпретация на регионална форма. Със своята възможност за 
преместване от 32,5 см до 40 см е най-подходящ за ремонтни работи. Особено икономичен. ● необходимо количество 
на квадратен метър: около 9,75 – 12 бр. ● при най-малък наклон на покрива съответно 10° (според ширината на 
летвите), нормален наклон на покрива 22°/30° (според ширината на летвите).

Eрголдсбахер карат®/карат® XXL, чист дизайн, собствена визия, универсална употреба за стръмни и плоски 
покриви. Стегнатата форма предава на покрива убедително представителен вид. ● необходимо количество на 
квадратен метър: около 15 бр (карат®), от 9,5 бр. (карат® XXL) ● при най-малък наклон на покрива съответно 7° 
(Kарат®), 10° (Kарат®XXL), нормален наклон на покрива 16° (KаратXXL), нормален наклон на покрива 16° (Kарат®), 20° (Kарат), 20° (Kарат®XXL).

карат®:

карат® XXL:

Ерголдсбахер форма® елегантност, стил, дух. Меки вълни за покриви. Женствените очертания съответстват 
на необходимостта от хармонични форми. Те представят един приповдигнат начин на живот и убеждават 

със своята икономичност и съвременна култура за оформяне на покрива.● необходимо количество на квадратен 
метър:метър: около 10 бр.  около 10 бр. ● при най-малък наклон на покрива● при най-малък наклон на покрива съответно 10°, нормален наклон на покрива 22° съответно 10°, нормален наклон на покрива 22°



Eрголдсбахер керемида с Фалц/синтеров Фалц. Здрава и опростена покривна керамика за големи и затворени 
покривни повърхности. Поради полагането във връзка фалцовата керемида е особено сигурна при буря и силни валежи. 
● необходимо количество на квадратен метър: около 15 бр. ● при най-малък наклон на покрива съответно 10°, 
нормален наклон на покрива 30°.
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Eрголдсбахер керемида за преустройство на покрива XXL® Класика в нова величина. Хубавата и делова 
форма гарантират широка област на употреба. Поради ниското тегло само от 4,0 кг и оптимизирания формат тя може 
да се полага дори само с една ръка. ● необходимо количество на квадратен метър: около 10 бр. ● при най-малък 
наклон на покрива съответно 10°, нормален наклон на покрива 22°.

червен
ангобиран

антрацит
ангобиран

Eрголдсбахер керемида с голям фалц XXL® Особено икономична поради малката необходимост само от 
около 10 керемиди на квадратен метър. Убедителна нова интерпретация на традиционната форма на покривната 

керемида. С тегло само 4,0 кг тя се поставя бързо и лесно. Здрава и опростена покривна керамика. ● необходимо количество 
на квадратен метър: около 10 бр. ● при най-малък наклон на покрива съответно 10°,нормален наклон на покрива 22°.

Eрголдсбахер кереми да с голям Фалц, особено икономична с голямата си покривна повърхност. Поради 
малкото си тегло само 3,6 кг тя се поставя бързо и лесно. Здрава и опростена покривна керамика. ● необходимо 
количество на квадратен метър: около 12,5 бр. ● при най-малък наклон на покрива съответно 10°, нормален 
наклон на покрива 28°.

червен
естествен

Ангоб 
Класик

НОВОНОВО

Ерголдсбахер Монако Чарът на юга. Ерголдсбахер Монако представлява класическа, високо профилирана, 
средиземноморска керемида. Нейният характерен профил придава на Вашият покрив характерната за южните региони 
игра на светлината и сянката. Ангоб „Класик“ притежава хармонично съчетани цветови нюанси и придава на керемидата 
привлекателно оптично впечатление. • необходимо количество на квадратен метър: около 14,5 бр. • при най-малък 
наклон на покрива: 10°, нормален наклон на покрива 22°

фин ангоб
черен диамант

НОВО



Eрголдсбахер керемида с улей (турска керемида). Силното въздействие на светлината и сенките придава на 
Вашия покрив изразен профил. За това тези характерни керемиди са като че ли създадени за сгради с исторически 
характер и къщи с италианска атмосфера. ● необходимо количество на квадратен метър: около 14,5 бр. 
● при най-малък наклон на покрива съответно 10°, нормален наклон на покрива 22°.

Eрголдсбахер долна и горна едноулучна керемида.Вярна на историята и силно изразителна. Със Средиземноморската 
си нотка е идеална за индивидуални покривни оформления и покриване на зидове (без орнаменти) на претенциозни 
еднофамилни къщи. Използват се за покритие сухи или с хоросан. ● необходимо количество на квадратен метър: в 
зависимост от модела ● при най-малък наклон на покрива съответно 10°, нормален наклон на покрива 40°.

Франконска керемида с улей. За обикновени покриви с типично регионален характер. Нейните елегантни 
очертания правят тази керемида неповторима. Тя поразява с изтънчена елегантност и може да се поставя суха или 
с хоросан. ● необходимо количество на квадратен метър: около 17,5 бр. ● при най-малък наклон на покрива
съответно 10°, нормален наклон на покрива 40°
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Примери за
различни 

кантове

Берлински бобър
Потсдамски бобър

Eрголдсбахер плоска керемида /боброва опашка/синтерова керемида/. Класика с много възможности 
за оформление. В Ерлус тя се произвежда по нормален начин и чрез синтерово изпичане. Многообразие от цветове, 
ангоби и фини ангоби. С различни повърхности и кантове. ● необходимо количество на квадратен метър: около 36-
42 бр. ● при най-малък наклон на покрива ● при най-малък наклон на покрива съответно 10° (синтер), 18° /плоска/ нормален наклон на покрива 30°.съответно 10° (синтер), 18° /плоска/ нормален наклон на покрива 30°.съответно 10° (синтер), 18° /плоска/ нормален наклон на покрива 30°.

Сиена
(Самосинтербобър)

Синтерово
червено

(само синтербобър)

съответно 10° (синтер), 18° /плоска/ нормален наклон на покрива 30°.

Фин ангоб
Черен диамант

естествено
червено

стандарт
естествено

червен

стандарт
антрацит

ангобиран

Модел:
Стария двор

Модел:
Фюсен

Модел:
Замъка на 

нимфите

Модел:
Зелигентал

Модел:
Траусниц

естествено
червено

Цветовете се отнасят само за
оригиналните керемиди

За всички изображения важи:

Черен лотос



Всеки строителен обект е уникат. А покривът е толкова индивидуален, колкото обитателите 

на една къща. При избора на истинския покрив се предлагат многобройни възможности 

за оформление: дали класически или модерни форми, топли червени тонове или други 

цветове, за обикновено саниране или за архитектурно майсторско постижение. При Ерлус 

ще намерите подходящия модел за всяко изискване. Открийте във вътрешната част цялото 

многообразие от покривни керемиди: всички форми, всички цветове. Всичко за една 

индивидуална, неповторима къща.

Преглед | За всеки обект подходящата керемида
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Eрголдсбахер
Е58 S

Eрголдсбахер
E58 SL

Eрголдсбахер
Голям фалц

Eрголдсбахер
Плоска керемида

Eрголдсбахер
Турска керемида

Eрголдсбахер
Франконска 

керемида с улей

Eрголдсбахер
Долна и горна 

едноулейна 
керемида

Eрголдсбахер
Линеа®

Eрголдсбахер
Голям фалц XXL®

Eрголдсбахер
Е58 макс®

Eрголдсбахер
фалц

Eрголдсбахер
E58

Eрголдсбахер
E58 МАКС®

Eрголдсбахер
E58 SL

Eрголдсбахер
Фалцова

керемида

Eрголдсбахер
E58 S

Универсални керемиди

Дизайнерска керемида

Голяма керемида

Керемида за саниране

Исторически керемиди

Eрголдсбахер 
Monaco
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