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Palyginus su įprastinėmis čerpėmis, „Erlus Lotus“ keraminės čerpės ir po kelerių metų Palyginus su įprastinėmis čerpėmis, „Erlus Lotus“ keraminės čerpės ir po kelerių metų 

išlieka švarios. Principas revoliucinis. Išdegta „Erlus Lotus“ keraminių čerpių paviršiausišlieka švarios. Principas revoliucinis. Išdegta „Erlus Lotus“ keraminių čerpių paviršiaus

apdaila sąveikaudama su saulės šviesa suardo tokias organines teršalų daleles kaip apdaila sąveikaudama su saulės šviesa suardo tokias organines teršalų daleles kaip 

riebalų nuosėdos, suodžiai, samanos ir dumbliai. Lietus jas nuplauna. riebalų nuosėdos, suodžiai, samanos ir dumbliai. Lietus jas nuplauna. 

Šie gaminiai pelnė pripažinimą: „Erlus Lotus“ buvo apdovanota „Materialica Design Award 2004“ Šie gaminiai pelnė pripažinimą: „Erlus Lotus“ buvo apdovanota „Materialica Design Award 2004“ 

– tai tarptautinis „Miuncheno Expo“ GmbH bendradarbiaujant su „iF International Forum Design“ 

apdovanojimas už medžiagų dizainą. Tai svarbus „Erlus“ gamybos filosofijos patvirtinimas – juk 

vertinimo komisija ypatingą dėmesį skiria gaminių novatoriškumui ir jų pritaikymui, taip pat ir 

disciplinai, kuriai „Erlus“ nuo seno skiria ypatingą dėmesį.  

Erlus Lotus® | Pirmasis savaime išsivalantis keraminių čerpių stogas

„Ergoldsbacher 
Linea®“

„Ergoldsbacher 
Karat®“

„Ergoldsbacher 
Karat® XXL“

„Ergoldsbacher 
Forma®“

„Ergoldsbacher 
Großfalzziegel XXL®“

Dizainas | Kodėl gera forma yra geriausia

„Erlus Lotus“®

„Ergoldsbacher E58“, E58 
MAX® “ „Forma®“, viską galima 
įsigyti Lotus raudonos, Lotus 
rudos ir Lotus juodos spalvos.

Kas protu suvokiama kaip technologija, mūsų pojūčiams tai – estetika. Kalbant apie „Erlus“ kaip 

apie estetinius dalykus, svarbu ne tik geras skonis. Taip pat ir tinkama forma. Kad šioje srityje 

mums tikrai gerai sekasi, patvirtina gausūs apdovanojimai visame pasaulyje svarbiuose konkur-

suose dizaino srityje:

vien tik „iF-Design Award“ apdovanojimu „Erlus“ keraminės stogo čerpės buvo apdovanotos 

keturis kartus iš eilės.  Už gaminį „Karat® XXL“ „Erlus“ buvo apdovanotas „red dot design award“. 

Visi apdovanojimai patvirtina viena: „Erlus“ keraminės stogo čerpės savo dizainu yra geriausios.

Daugiau informacijos rasite internete, adresu: www.erlus.com



Karališka žalia 
angobuota*****

Ergoldsbacher E58 S Dėl didelio 20 mm postūmio intervalo viršutinėje išdrožoje ir 6 mm šoninėje išdrožoje „Ergolds-
bacher E 58 S“ yra idealiai „uždengiančios čerpės“, skirtos stogams atnaujinti. Taip daugeliu atvejų nereikia naudoti grebėstų. 
• Reikmė 1 m2: maždaug 13,9 – 14,9 vienetų  • Mažiausias stogo nuolydis: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°

Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne/E58 MAX® („Ergoldsbacher E 58“ šlaitinių stogų čerpės/„E 58 MAX®“) Europoje 
labiausiai perkamos keraminės stogo čerpės, kuriose idealiai apjungiama forma ir funkcionalumas. Didesnio formato: „E 58 MAX®“ 
– su 20 % uždengiamo ploto privalumu yra ypač ekonomiškos. • Reikmė 1 m2: maždaug 14,5 vienetų  („E 58 Flachdachpfanne“), 
nuo 11 vienetų  („E 58 MAX®“) • Mažiausias stogo nuolydis: atitinkamai 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: atitinkamai 20°

Raudona 
angobuota

Natūrali 
raudona

Medienos sakų 
angobuota

Vario ruda 
angobuota

Kaimiška 
angobuota*

Kobalto mėlyna Kobalto mėlyna 
angobuota

Kaštono 
angobuota

Antracito 
angobuota

**(E58)
**(E58 MAX®)

Titano 
angobuota*****

Juodojo deimanto 
angobuota

Braziliška ruda 
angobuota*

Raudona 
angobuota

Vario ruda Vario ruda 
angobuota

Antracito 
angobuota

Braziliška ruda 
angobuota

Ergoldsbacher E58 SL dizaino atžvilgiu yra nuoseklus „Ergoldsvacher E58 Flachdachpfanne“ tęsinys su dar didesniu 30 mm 
postūmio intervalu nei „E 58 S“. Taigi dar daugiau erdvės, kad galėtumėte atnaujinti stogo dangą mažiausiomis sąnaudomis.
• Reikmė 1 m2: maždaug 11,5 – 12,5 vienetų  • Mažiausias stogo nuolydis: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 20°

Vario ruda 
angobuota

Raudona 
angobuota

Juodojo deimanto Juodojo deimanto 
angobuota
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E’cotta*

Kaštono 
angobuota

Juodojo deimanto 
angobuota

NAUJA NAUJA

*

Antracito Antracito 
angobuota

Kaštono Kaštono 
angobuota



Antracito Antracito 
angobuota

Titano 
angobuota

Juodojo deimanto 
angobuota

Titano 
angobuota

Antracito 
angobuota

Juodojo deimanto 
angobuota

Raudona 
angobuota

Vario ruda 
angobuota

Kaštono 
angobuota

Juodojo deimanto 
angobuota

Antracito Antracito 
angobuota

Kobalto mėlyna 
angobuota

Titano 
angobuota

Raudona 
matinė

Pilka matinė 
angobuota

Šviesiai pilka 
matinė angobuota

Ergoldsbacher Linea® Lygu. Gryna. Nuoseklu. Tiesių linijų estetika šiuolaikinei architektūrai.  Pagerinamos specialiu  
išdegimo būdu prie maždaug 1200° C. Tai suteikia joms specialių savybių, apsaugančių nuo agresyvaus aplinkos 

poveikio. • Reikmė 1 m2: nuo 10 vienetų  • Mažiausias stogo nuolydis: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 25°

Kaštono 
angobuota

Titano 
angobuota

Antracito 
angobuota

Juodojo deimanto 
angobuota

Raudona 
angobuota

Kobalto mėlyna 
angobuota

Natūrali 
raudona

Vario ruda 
angobuota

Natūrali 
raudona

Vario ruda 
angobuota
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Ergoldsbacher Hohlfalz XXL („Ergoldsbacher“ lovinė olandiška čerpė „XXL“) Laikmetį atitinkanti regioninės 
formos interpretacija .  Dėl poslinkio nuo 32,5 cm iki 40 cm jos puikiai tinka ir renovacijai. Ypač ekonomiškos. 
• Reikmė 1 m2: maždaug 9,75 – 12 vienetų  • Mažiausias stogo nuolydis: 10° (priklausomai nuo grebėsto pločio), rekomen-
duojamas stogo nuolydis: 22°/30° (priklausomai nuo grebėsto pločio)

Ergoldsbacher Karat®/Karat® XXL Aiškus dizainas, suvereni išvaizda, universalus naudojimas statiesiems ir 
plokštiesiems stogams. Jų tiksli forma stogui suteikia įtikinamai patrauklią išvaizdą. • Reikmė 1 m2: maždaug 15 vienetų  
(„Karat®“), nuo 9,5 vienetų  („Karat® XXL“) • Mažiausias stogo nuolydis: 7° („Karat®“), 10° („Karat® XXL“),, rekomenduojamas 
stogo nuolydis: 16° („Karat®“), 20° („Karat® XXL“)

Karat®:

Karat® XXL:

Ergoldsbacher Forma® Elegancija. Stilius. Gyvumas. Švelni banga keraminių čerpių stogams.  Moteriškos 
linijos atitinka harmoningos formos poreikį. Jos atspindi pakylėtą gyvenimo stilių, įtikina savo ekonomiškumu ir 

laikmetį atitinkančia stogų dengimo kultūra. • Reikmė 1 m2: maždaug 10 vienetų  • Mažiausias stogo nuolydis: 10°, 
rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°



Ergoldsbacher Falzziegel/Sinterfalz („Ergoldsbacher“ išdrožinės čerpės/degtos čerpės) Tvirta ir kaimiška 
stogų keramika dideliems bei uždariems stogų paviršiams. Kadangi jos jungiamos užleidžiant vieną ant kitos, 
išdrožinės čerpės yra ypač saugios esant audrai ar stipriems krituliams. • Reikmė 1 m2: maždaug 15 vienetų  
• Mažiausias stogo nuolydis: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 30°

Natūrali 
raudona

Raudona 
angobuota

Vario ruda 
angobuota

Antracito 
angobuota

Natūrali 
raudona

Raudona 
angobuota

Antracito 
angobuota

Vario ruda 
angobuota

Kaštono 
angobuota

Natūrali 
raudona

Raudona 
angobuota

Vario ruda 
angobuota

Raudona 
matinė

Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® („Ergoldsbacher“ S formos XXL®) Naujų matmenų klasika. Amžinai graži ir dalykiška 
forma užtikrina plačią panaudojimo sritį. Dėl jų mažo 4 kg svorio ir optimalaus formato jas galima kloti netgi viena ranka.
• Reikmė 1 m2: maždaug 10 vienetų  • Mažiausias stogo nuolydis: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°

Raudona 
angobuota

Antracito 
angobuota

Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® („Ergoldsbacher“ didelės išdrožinės čerpės „XXL“) Ypač ekonomiškos dėl 
nedidelių čerpių reikmių: tik maždaug 10 čerpių 1 m². Įtikinama nauja tradicinės stogo čerpių formos interpretacija .  

Kadangi sveria tik 4,0 kg, jas galima greitai ir lengvai kloti. Tvirta ir kaimiška stogų keramika. • Reikmė 1 m2: maždaug 10 vienetų  
• Mažiausias stogo nuolydis: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°

Ergoldsbacher Großfalzziegel („Ergoldsbacher“ didelės išdrožinės čerpės) Ypač ekonomiškos dėl didelio uždengiamo 
ploto. Kadangi sveria tik apie 3,6 kg, jos klojamos greitai ir lengvai. Tvirta ir kaimiška stogų keramika. • Reikmė 1 m2: nuo 
maždaug 12,5 vienetų • Mažiausias stogo nuolydis: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 28°

Natūrali 
raudona

Angobas
„Klassik“

NAUJANAUJA

Ergoldsbacher Monaco – tai pietų žavesys. „Ergoldbacher Monaco“ – tai klasikinė, labai profiliuota, Viduržemio jūros stiliaus 
dengiamoji keraminė čerpė. Jos įspūdingas profiliuotis suteiks Jūsų stogui pietų kraštams būdingo šviesos ir šešėlių žaismo. 
Angobus „Klassik“ būdingi darnūs spalvų niuansai suteikia čerpei patrauklų išorinį vaizdą. • Reikmė 1 m2: maždaug 14,5 vienetų 
• Mažiausias stogo nuolydis: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°

Juodojo deimanto 
angobuota

NAUJA



Ergoldsbacher Mönchpfanne („Ergoldsbacher“ „vienuolio“ čerpės) Stiprus „vienuolio“ čerpių šviesos ir šešėlių žaismas 
suteikia jūsų stogui ryškų profilį. Todėl šios ryškios stogo čerpės yra tiesiog sukurtos istoriniams pastatams ir itališko stiliaus 
namams. • Reikmė 1 m2: maždaug 14,5 vienetų  • Mažiausias stogo nuolydis: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 22°

Ergoldsbacher Mönch- und Nonnenziegel („Ergoldsbacher“ „Vienuolio-vienuolės“ čerpės) Istoriškai patikimos ir 
išraiškingos. Dėl Viduržemio jūrai būdingų bruožų idealiai tinka reiklių privačių namų individualiai stogo formai ir mūro 
dengiamajai  eilei. Jas galima kloti sausuoju būdu ar naudojant skiedinį. • Reikmė 1 m2: priklausomai nuo modelio • Mažiausias 
stogo nuolydis: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 40°thrazit engobiert

Fränkischer Rinnenziegel (Frankų lovinės čerpės) Tipinio regioninio pobūdžio kaimo tipo paviršiams. Dėl grakščių 
linijų jos yra išskirtinės. Jos pasižymi kuklia elegancija ir gali būti klojamos sausuoju būdu ar naudojant skiedinį.
• Reikmė 1 m2: maždaug 17,5 vienetų  • Mažiausias stogo nuolydis: 10°, rekomenduojamas stogo nuolydis: 40°

Natūrali 
raudona 

Raudona 
angobuota

Vario ruda 
angobuota

Braziliška ruda 
angobuota

Kaštono 
angobuota

Karališka žalia 
angobuota

Pavyzdžiai 
įvairiems pjūviams

Berlyno bebro
Potsdamo bebro

Ergoldsbacher Biberschwanzziegel/Sinterbiber („Ergoldsbacher“ plokščiosios čerpės/degtos plokščiosios čerpės) 
Klasika, pateikianti didesnę formų įvairovę. „Erlus“ jas gamina standartiniu ir išdegimo būdu. Įvairių spalvų, angobuotos 
ir pagerintai angobuotos. Be to, įvairių paviršių bei pjūvių. • Reikmė 1 m2: maždaug 36 – 42 vienetų • Mažiausias stogo 
nuolydis: 10° (Sinter), 18° (Biber), rekomenduojamas stogo nuolydis: rekomenduojamas stogo nuolydis: rekomenduojamas stogo nuolydis: 30° (K

Ochra 
(tik „Sinterbiber“)

Raudona matinė 
(tik „Sinterbiber)

Juodojo deimanto 
angobuota

Natūrali 
raudona

Standartinė 
natūrali raudona

Vario ruda 
angobuota

Standartinė
Antracito 

angobuota

Modelis 
„Alter Hof“

Modelis 
„Füssen“

Modelis 
„Nymphenburg“

Modelis 
„Seliganthal“

Modelis 
„Trausnitz“

Natūrali 
raudona

Įpareigojantis spalvos pavyzdys - 
tik originalios stogo čerpės.

Visiems paveikslėliams galioja:

Antracito 
angobuota



Kiekvienas statybų objektas yra unikalus. Ir stogas yra toks pat individualus kaip ir namo gyven-

tojai.  Renkantis tinkamą stogą, atsiveria nemažai apipavidalinimo galimybių: nesvarbu, klasikinės 

ar modernios formos, šiltų raudonų atspalvių ar kitų spalvų, paprastam stogo atnaujinimui ar 

architektūriniams profesionaliems darbams.  „Erlus“ Jums pasiūlys visus reikalavimus atitinkantį 

modelį. Atraskite keraminių stogo čerpių įvairovę:  visos formos, visos spalvos. Viskas individua-

liam, išskirtiniam namui.

Apžvalga | Kiekvienam objektui tinkanti čerpė

„Ergoldsbacher 
Forma®“

„Ergoldsbacher 
Hohlfalz XXL“Hohlfalz XXL“Hohlfalz XXL

„Ergoldsbacher 
Karat®“

„Ergoldsbacher 
Karat® XXL“XXL“XXL

„Ergoldsbacher 
Linea®“

„Ergoldsbacher 
Großfalzziegel XXL®“

„Ergoldsbacher 
Forma®“

„Ergoldsbacher 
Hohlfalz XXL“Hohlfalz XXL“Hohlfalz XXL

„Ergoldsbacher 
Karat® XXL“XXL“XXL

„Ergoldsbacher 
Reformpfanne XXL®“

„Ergoldsbacher 
E58 S“

„Ergoldsbacher 
E58 SL“

„Ergoldsbacher 
Großfalzziegel“

„Ergoldsbacher 
Biberschwanzziegel“

„Ergoldsbacher 
Mönchpfanne“

„Fränkischer 
Rinnenziegel“

„Ergoldsbacher 
Mönch- und 

Nonnenziegel“

„Ergoldsbacher 
Linea®“

„Ergoldsbacher 
Großfalzziegel XXL®“

„Ergoldsbacher 
E58 MAX®“

„Ergoldsbacher 
Falzziegel“

„Ergoldsbacher 
E58“

„Ergoldsbacher 
E58 MAX®“

„Ergoldsbacher 
E58 SL“

„Ergoldsbacher 
Falzziegel“

„Ergoldsbacher 
E58 Sç“

Universalios čerpės

Dizaino čerpės

Čerpės dideliems paviršiams

Čerpės atnaujinti stogą

Istorinės čerpės

„Ergoldsbacher 
Monaco“



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. Pasiliekamos visos teisės. Šie autorių teisių saugojami 
dokumentai – net ir jų ištraukos – gali būti dauginami, keičiami arba 
kitokia forma ar priemone platinami arba saugojami kitoje duomenų 
saugojimo sistemoje tik gavus išankstinį ERLUS AG sutikimą. Naudojimas 
be išankstinio sutikimo laikomas nusižengimu tam tikroms autorių teisių 
nuostatoms. 
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