
Sortimente de ţigle ceramice de acoperiş



Rămâne curat ani de-a rândul, în comparaţie cu ţiglele de acoperiş tradiţionale.Rămâne curat ani de-a rândul, în comparaţie cu ţiglele de acoperiş tradiţionale.
Principiul este revoluţionar. Suprafaţa înnobilată prin ardere a ţiglelor de Principiul este revoluţionar. Suprafaţa înnobilată prin ardere a ţiglelor de 

acoperiş din argilă de la Erlus distruge particulele de impurităţi organice cum acoperiş din argilă de la Erlus distruge particulele de impurităţi organice cum 
ar fi depunerile de grăsime, funinginea, muşchiul şi algele, cu ajutorul luminii ar fi depunerile de grăsime, funinginea, muşchiul şi algele, cu ajutorul luminii 
soarelui. Ploaia le spală. Această realizare de produse este recunoscută: Erlus soarelui. Ploaia le spală. Această realizare de produse este recunoscută: Erlus 

Lotus® şi a fost distinsă cu Materialica Design Award 2004 – premiul internaţional de design 
pentru materiale de la MunichExpo GmbH în colaborare cu IF International Forum Design. O 
confirmare importantă a filozofiei de produs de la Erlus - totuşi juriul acordă o atenţie specială 
forţei inovatoare în ceea ce priveşte materialele şi folosirea lor. Şi prin aceasta se remarcă o 

disciplină, căreia i se acordă dintotdeauna o atenţie deosebită la Erlus. 

Ceea ce reprezintă tehnologia pentru raţiune, este cea mai bună estetica pentru simţuri. Şi în 
ceea ce priveşte pe Erlus, în domeniul esteticii nu este vorba numai de bunul gust. Ci şi de o 
modelare potrivită.  Faptul că avem succes, o dovedesc numeroasele distincţii la Desing, Erlus 
fiind singura Tiglă Ceramică care de 4 ori consecutiv,a fost distinsă cu IF – Design – Awards.
Pentru Karat XXL obţine Erlus o distincţie Red Dot Awards. Toate rezultatele dovedesc că 
Erlus Ţigla Ceramică din punct de vedere al designului  este dintre cele mai apreciate.

Mai multe informaţii la www.erlus.com

Erlus Lotus® | Primul acoperiş din argilă care se curăţă singur

Ergoldsbacher 
Linea® 

Ergoldsbacher 
Karat®

Ergoldsbacher 
Karat® XXL

Ergoldsbacher 
Forma®

Ergoldsbacher 
Großfalzziegel XXL® 

Design | De ce forma bună este cea mai bumă

Erlus Lotus®

E58, E 58 MAX®, şi Forma®

în culorile roşu lotus, brun 
lotus şi negru lotus
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angobă deco rativă   
verde regal **

angobă roşieroşu natural angobă deco rativă 
lemn-rădăcină

angobă brun 
cupru

angobă 
rustic*

angobă deco rativă 
albastru cobalt 

angobă deco rativă 
Maroon

angobă  
antracit

 * (numai E 58)
** (numai E 58 MAX®) 

angobă deco rativă  
argintiu titan**

angobă deco rativă   
negru diamant 

angobă brun 
de Brazil *

E cotta*

Ţiglele E 58 S de la Ergoldsbacher Proprietatea de extindere în lungime cu 20 mm, şi 6mm in lăţime, face 
din Ergoldsbacher o ţiglă ideală pentru acoperişuri. Aşa poate rezolva in multe cazuri neajunsuri în acoperire. 
• Necesită la fiecare m2: 13,9 – 14,9 • Înclinaţia minimă a acoperişului: 22°

angobă roşie angobă brun 
cupru

angobă brun 
de Brazil *

Ţiglele E 58 SL de la Ergoldsbacher în design urmărit consecvent E 58-Ţiglă plană, având o capacitate de 
extindere de 30 mm mai mare decăt E 58. Mai mult spaţiu, deci posibilitatea de a obţine un acoperiş mai ieftin. • 
Necesită la fiecare m2: 11,5 – 12,5 bucăţi • Înclinaţia minimă a acoperişului: 20°

angobă brun 
cupru

angobă roşie angobă  
antracit

angobă deco rativă  
Maroon

angobă deco rativă   
negru diamant 

angobă  
antracit

angobă deco rativă  
Maroon

angobă deco rativă   
negru diamant 

Nou! Nou!

Ţiglele de acoperiş plate E 58 de la Ergoldsbach / E 58 MAX® Relaţia ideală dintre forma bună şi funcţia certă a 
făcut ca acest model de ţiglă să fie cel mai des cumpărat în Germania. Într-un format mai mare E 58 MAX®, cu un avantaj 
de acoperire a suprafeţei de 20% - pentru acoperişuri rentabile şi frumoase din argilă • Necesită la fiecare m2: cca. 14,5 
bucăţi (ţigle de acoperiş plate), de la 11 bucăţi (E 58 MAX®) • Înclinaţia acoperişului conform normelor: 20º
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Karat®:

Karat®XXL:

 * (numai E 58)
** (numai E 58 MAX®) 

angobă roşie angobă brun 
cupru

angobă deco rativă 
argintiu titan

Design Forma®  de la Ergoldsbacher Eleganţă, stil, spiritualitate. Ondulaţie uşoară pentru acoperişuri de  de la Ergoldsbacher Eleganţă, stil, spiritualitate. Ondulaţie uşoară pentru acoperişuri de  de la Ergoldsbacher
ţigle din argilă. Desenul feminin corespunde necesităţii unei forme armonioase. El reprezintă un stil de viaţă 

elevat, convinge prin rentabilitate şi prin cultura modernă a designului de acoperişuri. • Necesită pentru fiecare m2: cca. 
10 bucăţi • 10 bucăţi • Înclinaţia acoperişului conform normelor:Înclinaţia acoperişului conform normelor: 22°

angobă deco rativă 
Maroon

angobă deco rativă   
negru diamant 

angobă 
antracit 

angobă deco rativă 
albastru cobalt 

angobă
antracit 

angobă deco rativă 
argintiu titan

Karat®XXL 
angobă deco rativă   

negru diamant 

Karat®XXL
 angobă deco rativă 

argintiu titan

Karat®XXL
angobă
antracit 

angobă deco rativă   
negru diamant 

angobă deco rativă 
Maroon

angobă deco rativă 
argintiu titan

angobă
antracit 

angobă deco rativă   
negru diamant 

angobă roşie angobă deco rativă 
albastru cobalt 

roşu 
natural

angobă brun 
cupru

roşu 
natural

Karat®XXL 
angobă brun 

cupru

Uluci XXL de la Ergoldsbacher  O interpretare internaţională şi conform timpurilor noastre a unei forme regionale. 
Prin marea lor mobilitate, au 32,5 cm până la 40 cm, sunt  foarte potrivite şi pentru renovări. Deosebit de rentabile. • 
Necesită pentru fiecare m2: cca. 10 bucăţi • Înclinaţia acoperişului conform normelor: 22°/30°

Ţiglele Karat®/Karat®-XXL de la Ergoldsbacher Design clar, imagine superioară, folosire universală pentru 
acoperişuri cu înclinaţie mare şi plată. Forma sa caracteristică nu este de scurtă durată, ci dă acoperişului o imagine 
convingătoare şi reprezentativă pentru mulţi ani. • Necesită pentru fiecare m2: cca 15 bucăţi (Karat®), cca. 9,5 bucăţi 
(Karat®-XXL) • Înclinaţia minimă a acoperişului: 7° (Karat 7° (Karat®), ), 10° (Karat0° (Karat®-XXL)

roşu Sinter angobă decorativă
cenuşiu Sinter

angoba nobila 
griuluminos Sinter

Linea® de la Ergoldsbacher Neted. Pur. Consecvent. Estetica liniei drepte, pentru o arhitectură în pas cu 
vremea. Este perfecţionat printr-un procedeu special de sinterizare la cca. 1200º. Aceasta îi conferă calităţi 

deosebite împotriva influenţelor agresive ale mediului înconjurător • Necesită pentru fiecare m2: de la 10 bucăţi • 
Înclinaţia acoperişului conform normelor: 25°



roşu natural angobă roşie angobă brun 
cupru

angobă
antracit 

Design  Ţigle cu falţuri mari / Ţigle cu falţuri mari XXL® de la Ergoldsbacher. Deosebit de rentabile, prin 
suprafeţele mari pe care le acoperă. Convingătoarea interpretare nouă acoperişului tradiţional. Pe baza greutăţii de 

numai cca. 3,6 kg, respectiv 4,0 kg, pot fi schimbate repede şi uşor. O tiglă ceramică pentru acoperiş robustă şi rustică. •  Necesită 
pentru fiecare m2: de la 12,5 bucăţi, cca. 10 bucăţi (la XXL®) • Înclinaţia acoperişului conform normelor: 28º, 22º (la XXL®)

roşu natural angobă roşie angobă
antracit 

angobă brun 
cupru

angobă deco rativă 
Maroon

Ţigle falţuri mari de la Ergoldsbacher. Deosebit de rentabile prin suprafaţă mare de acoperire.Pe baza greutăţii 
de numai 3.6 kg, este uşor şi rapid de montat. Un acoperiş din ceramică robust şi rustic. •  Necesită la fiecare m2: cca. 
12,5 bucăţi • Înclinaţia acoperişului minimă: 28°

Jgheaburi fălţuite şi sinterizate de la Ergoldsbacher. O ceramică de acoperiş robustă şi rustică, pentru suprafeţe 
de acoperiş mari şi închise. Prin montarea în legătură sunt deosebit de sigure la furtună şi la precipitaţii abundente • 
Necesită pentru fiecare m2: cca 15 bucăţi • Înclinaţia acoperişului conform normelor: 30°

roşu natural angobă roşie angobă brun 
cupru

roşu Sinter

Ţigle Reform XXL® de la Ergoldsbacher Sunt clasice dar au o mărime nouă. Forma simplă şi frumoasă, care nu 
ţine de epocă, garantează un domeniu de folosire larg. Datorită greutăţii sale mici de 4 kg şi a formatului optimizat, 
se poate manevra chiar cu o mână. • Necesită pentru fiecare m2: cca. 10 bucăţi • Înclinaţia acoperişului conform 
normelor: 22°

angobă roşie angobă
antracit 

angobă deco rativă   
negru diamant 

Nou!

Roşu natur engoba clasic

Nou!Nou!

Ţiglele Monaco de la Ergoldsbacher. Şarmul din sud. Ergoldsbacher Monaco este o ţiglă ceramică clasică cu un profil 
impregnant Mediteranian. Profilul său de marcă scoate in evidenţă acoperişul din zonele de sud,unde se ştie că un rol 
important îl joacă lumina şi umbra. Modelul Engoba clasic,a fost creată cu nuanţe de culori asociate armonios care  oferă 
acoperişului un aspect optic relevant. • Necesită pt. ficare m2: cca 14,5 bucăţi • Înclinarea minimă admisă de norme 
fiind: 10-22°



Pentru toate imaginile, 
culorile valabile sunt numai tiglele originale.

roşu natural angobă roşie angobă brun
 cupru

angobă brun
de Brazil

angobă deco rativă 
Maroon

angobă decorativă 
verde regal

exemple pt.
 diferite forme

castor de Berlin
castor de 
Potsdam

Siena (numai 
castor Sinter)

 roşu Sinter 
(numai Sinter 

castor)

angobă decor. 
negru diamnat

angobă 
antracit

Ţiglele în formă de solzi / Ţigle - solzi sinterizate de la Ergoldsbacher.  Clasice, cu posibilităţi de construcţie 
numeroase. Sunt fabricate la Erlus prin ardere normală şi prin sinterizare. Într-o multitudine de culori, angobe şi angobe 
decorative. Şi cu suprafeţe şi modele diferite • Necesită pentru fiecare m2: cca. 36-42 bucăţi • Înclinaţia acoperişului 
conform normelor: 30°

Olane cu convexitatea în sus de la Ergoldsbacher. Acţiunea puternică asupra luminii şi umbrei a acestor olane 
dă acoperişului dumneavoastră un profil caracteristic. De aceea, aceste ţigle de acoperiş remarcabile se potrivesc foarte 
bine pentru clădiri cu caracter istoric şi pentru case cu un aer italian. • Necesită pentru fiecare m2: cca. 14,5 bucăţi
• Înclinaţia acoperişului conform normelor: 22°

roşu natural

Olane de la Ergoldsbacher. Conforme istoriceşte şi pline de expresie. Cu nota lor mediteraneană, sunt ideale pentru 
construcţia unui acoperiş unic şi pentru acoperirea zidurilor (fără nas), la casele familiale pretenţioase. Poate fi lucrat 
uscat sau cu mortar • Necesită pentru fiecare m2: 13,7 bucăţi (cca. 18 bucăţi pentru modelul Füssen) • Înclinaţia 
acoperişului conform normelor: 40º (35º pentru modelul Füssen)

Standard 
roşu natural

angobă brun cupru

Standard
angobă antracit

Modelul
Alter Hof

Modelul
Füssen

Modelul
Nymphenburg

Modelul 
Seligenthal

Modelul
Trausnitz

Ţigle pentru jgheaburi din Franken.  Pentru suprafeţe rustice, cu un caracter tipic regional. Desenul foarte svelt 
face ca aceste ţigle să fie inconfundabile. Se remarcă prin eleganţă simplă şi poate fi lucrat uscat sau cu mortar • 
Necesită pentru fiecare m2: cca. 17,5 bucăţi • Înclinaţia acoperişului conform normelor: 40°

roşu natural



Fiecare obiect este  unicat iar  acoperişul este la fel de individual ca si locuitorii din casa 

respectivă. La alegerea acoperişului potrivit se oferă expunerea adegvată pentru forme clasice 

sau moderne,nuanţe roşii calzi sau alte culori,pentru acoperişuri simple sau pentru acoperi-

rea unor obiecte arhitectonice care necesită iscusinţa maiştrilor. La ERLUS găsiţi cu sigurantă 

modelul potrivit,le găsiţi in interiorul pliantului Toate formele Toate culorile Totul pentru o 

casă de neînlocuit!

Pentru fiecare obiect de construcţie Ţiglă adegvată.

Ţiglă universală

Ţiglă de design

Ţiglă ca suprafeţe mari

Ţiglă pentru redresări

Ţiglă istorică

Ergoldsbacher 
Forma®

Ergoldsbacher 
Hohlfalz XXL

Ergoldsbacher 
Karat®

Ergoldsbacher 
Karat® XXL 

Ergoldsbacher 
Linea®

Ergoldsbacher 
Großfalzziegel XXL®

Ergoldsbacher 
Forma®

Ergoldsbacher 
Hohlfalz XXL

Ergoldsbacher 
Karat®-XXL 

Ergoldsbacher 
Reformpfanne XXL®

Ergoldsbacher 
E58S

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 
E58S

Ergoldsbacher 
Monaco



Erlus AG
Hauptstr. 106 | D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: ++49(0) 8773 18-0 | Fax ++49(0) 8773 18-300
www.erlus.com | info@erlus.com

0
2

0
8

/1
/T

Y
/S

tr
o

b
l/

Sa
m

m
p

r.
-r

u
m

än
./

1
.0

© ERLUS AG 2008 isi rezerva toate drepturile de autor. 
Copierea acestui document chiar si a fragmentelor,este permisa doar cu o aprobare  
in prealabil de la Erlus AG,precum si modificarile in orice forma sau trimiterea in alte medii, 
banci de date sau copierea in alte banci de date.Aplicatii fara aprobare in prealabil, 
se considera incalcare a deciziei Copyriht dreptul de copiere.

Persoana de contact:


