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Opečni strešniki
Ergoldsbacher
Sortiment

Kakovost iz Nemčije
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do tehničnega izdelka
Od naravne surovine 
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Strešna keramika 
ERLUS: 
odličnost žgane zemlje

Prvi opečni strešniki so bili narejeni pred približno 2.500 leti. Naše današnje strešnike
prav tako proizvajamo iz ilovice in gline. Le proizvodnja je veliko kompleksnejša.

Strešnik ERLUS je naravni izdelek, za katerega je potreben čas: od pridobivanja 
keramične mase, žganja strešnikov, do njihovega pakiranja na palete preteče 
približno 30 dni. Strešniki pa morajo izpolnjevati tudi visoke zahteve. Ščititi morajo
streho pred dežjem in vetrom. Morajo biti stabilni in izpolnjevati številne standarde.

Vsa ta merila lahko izpolnimo samo z visokotehnološkimi proizvodnimi metodami 

in bogatimi izkušnjami, ki jih imajo naši sodelavci.

Strešniki Ergoldsbacher prepričujejo z odličnostjo. Zagotavljamo nespremenjeno 
visoko kakovost in funkcionalno, slogovno dovršeno obliko. Naši strešniki imajo 

izjemno stabilno obliko, ki omogoča enostavno polaganje. To lastnost cenijo zlasti
naši obdelovalci. Njihove zahteve tudi vedno upoštevamo, ko razvijamo nove 

modele ali optimiziramo obstoječe strešnike.

Znamka ERLUS je izraz visokih zahtev po kakovosti, ki si jih zastavljamo tudi sami: 

višje postavljen »e« v logotipu izraža »izstopajočo odličnost«. To pa potrjujejo tudi
številne oblikovalske nagrade, ki smo jih za naše strešnike doslej prejeli kar deset.



22 modelov, 31 barv: 
ERLUS vam nudi
vašo sanjsko streho

Za vsak objekt 



ustrezen strešnik

Hiše so tako različne, kot so različni stanovalci v njih. Klasična, zgodovinska ali sodobna 
arhitektura – streha ji kot peta fasada doda slogovni pečat. Opečni strešniki Ergoldsbacher
so na voljo v 22 oblikah in 31 barvah. Med njimi boste gotovo našli pravi strešnik za vašo

individualno streho. Na naslednjih straneh poiščite navdih v različnih modelih in številnih
oblikovanjih strehe. Obljubimo vam: s streho ERLUS bo vaša nepremičnina postala zelo
dragocena!
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Kategorija razdalje 
med letvami

38,5
cm

34,0
cm

odvisno od
modela

Stran 

Ergoldsbacher
Forma®                                                                                10

Ergoldsbacher
Linea®                                                                                  10

Ergoldsbacher
Karat® XXL                                                                          11

Ergoldsbacher
Veliki zareznik XXL                                                              11

Ergoldsbacher
Reformpfanne XXL®                                                           12

Ergoldsbacher
E58 MAX®                                                                           12

Ergoldsbacher
E58 S                                                                                    13

Ergoldsbacher
E58 SL                                                                                  13

Ergoldsbacher
E58                                                                                       16

Ergoldsbacher
Veliki zareznik                                                                     16

Ergoldsbacher
Zareznik                                                                                17

Ergoldsbacher
Reformpfanne SL                                                                 17

Modeli
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Natančne razdalje med letvami najdete v naših produktnih listih.                                                                          * Standardni model

Kategorija razdalje 
med letvami

38,5
cm

34,0
cm

odvisno od
modela

Stran

Ergoldsbacher
Hohlfalz SL                                                                           20

Ergoldsbacher
Scala®                                                                                  20

Ergoldsbacher
Monaco                                                                                21

Ergoldsbacher
Meniška opeka                                                                    21

Ergoldsbacher
Menih in Korec                                              *                    22

Ergoldsbacher
E58 RS®                                                                               22

Ergoldsbacher
Karat®                                                                                  23

Ergoldsbacher
E58 PLUS®  Razred odpornosti proti toči 5                                          23

Ergoldsbacher
Bobrovec / Sinter bobrovec
                                                                                             

26

Frankovska
Žlebasta opeka                                                                    

27

ERLUS
Bobrovec manufaktura                                                       27

NOVO

NOVO
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Dovršena kombinacija oblike in gospodarnosti
Za strešnik Ergoldsbacher Forma® sta značilni mehka oblika in usklajena velikost. 
Nezamenljiv in edinstven na trgu. Oblikovno dovršen strešnik se posebej dobro poda 

sodobni arhitekturi, zaradi lepih barv pa omogoča tudi individualen videz saniranih 
objektov. Kot vsi strešniki Ergoldsbacher iz kategorije razdalje med letvami 38,5 cm se 

tudi ta niskovalni strešnik hitro polaga, zaradi nizke višine profila pa je posebej primeren za 

šotoraste in štirikapne strehe.

Rdeča Bakreno rdeča Antracitna Kostanjeva Titan srebrna

BurgundskaDiamantno črna

Kategorija razdalje med 

letvami 38,5 cm 

Razdalja med letvami: 37,7–39,7 cm

Poraba na m²: od 9,9 kosov 

Standardni naklon strehe 22° 

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4

Sinter črna matSinter svetlosiva

Sinter rdeča               Rdeča
Sinter pečena

Sinter rjava Sinter siva

Kritina brezčasne oblike – gladka, puristična in estetska 
Brezčasno oblikovan strešnik Ergoldsbacher Linea® je odličen za sodobno arhitekturo. 
Gladka, puristična oblika strešnika tvori vizualno mirno površino. Skupaj z usklajeno 
opremo ERLUS streha deluje zelo estetsko. Možnost pomika za 20 mm zagotavlja 

prilagodljivo pokrivanje – tako novogradenj kot tudi prenovljenih objektov. Strešnik se 

proizvaja po postopku sintranja na 1.200° C. S tem se doseže zelo robustna izvedba klinker.

Kategorija razdalje med 

letvami 38,5 cm   

Razdalja med letvami: 37,7–39,3 cm

Poraba na m²: pribl. 10,5 kosov 

Standardni naklon strehe 25°

(položeno s polovičnim zamikom, 

pri polaganju v vrsti 5° večji) 
Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher Forma®

     Ergoldsbacher Linea®
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Enkratna, sodobna, tehnična – v gospodarnem formatu XXL
Strešnik Ergoldsbacher Karat® XXL je izdelan po vzoru našega klasično oblikovanega 
strešnika Karat®. Veliki model oglate oblike z ravnimi linijami in enakomernimi površinami

deluje zelo sodobno in tehnično. Brezčasen in nezamenljiv ekskluzivni strešnik je prejel tudi
oblikovalsko nagrado reddot design award. Karat® XXL se zelo dobro prilega streham z 

nizkim naklonom, ki standardno znaša 20°. Omogoča hitro pokrivanje in vizualno obogati
vsako streho!

Rdeča Bakreno rjava Črna mat Titan srebrna Safir črna

Kategorija razdalje med 

letvami 38,5 cm 

Razdalja med letvami: 38,5 - 40,5 cm

Poraba na m²: od 9 kosov 

Standardni naklon strehe 20° 

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher Karat® XXL

Tradicionalna oblika strešnika v sodobni preobleki
Veliki zareznik Ergoldsbacher Veliki zareznik XXL je sodobno oblikovana različica 
tradicionalnega zareznika, za kar je prejel oblikovalsko nagrado iF design award. Še 

prepričljivejše pa so njegove tehnične lastnosti: zaradi obročaste zareze, dveh komor za 
vrtinčenje na zgornjem delu, zasnove na območju zareze in možnosti polaganja v snopih 
ali vrsti zagotavlja ta strešnik posebej dobro zaščito pred dežjem. Popolno keramično 
izvajanje slemenskega prezračevanja brez slemenskega priključnega strešnika ali drugih 
sistemskih delov pa prispeva k znižanju gradbenih stroškov.

Naravno rdeča Rdeča Bakreno rjava Antracitna

Kategorija razdalje med 

letvami 38,5 cm

Razdalja med letvami: 37,7–39,7 cm

Poraba na m²: od 9,8 kosov 

Standardni naklon strehe 22° 

Minimalni naklon strehe 10° 

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher Veliki zareznik XXL 
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Slogovno dovršena oblika velikega formata za prihranek časa
Strešnik Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® je klasičen strešnik z ravnimi robovi in 
uravnoteženimi merami. Zato je primeren tako za tradicionalen gradbeni slog kot tudi za 

sodobno arhitekturo. Niskovalna oblika strešnika Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® se 

odlično poda tudi šotorastim in štirikapnim streham. Strešnik 10-kratnega formata iz družine 
Ergoldsbacher XXL se lahko uporabi namesto gladkega strešnika.

Rdeča Antracitna

Kategorija razdalje med 

letvami 38,5 cm  

Razdalja med letvami: 37,7–39,7 cm 

Poraba na m²: od 9,8 kosov 

Standardni naklon strehe 22° 

Minimalni naklon strehe 10° 

Razred odpornosti proti toči 4
Diamantno črna

Diamantno črnaKostanjeva

Naravna rdeča Rdeča Bakreno rjava Antracitna

Kobaltno modra Royal zelena

»Veliki E 58« omogoča hitro in gospodarno polaganje 
Vizualno se Ergoldsbacher E 58 MAX® ravna po vzoru strešnika Ergoldsbacher E 58, 

razlikuje pa se po formatu. Pokriva za 20 odstotkov večjo površino in omogoča bolj 
učinkovito polaganje. Zaradi velikega prostora v zarezi omogoča E 58 MAX® enostavnejšo
obdelavo, dvojna stranska zareza in odlično oblikovane zareze na zgornjem in spodnjem 
delu pa zagotavljajo, da streha zanesljivo kljubuje vetru in močnemu dežju.

Kategorija razdalje med 

letvami 38,5 cm  

Razdalja med letvami: 38,1–38,8 cm

Poraba na m²: pribl. 11,5 kosov 

Standardni naklon strehe 20° 

Minimalni naklon strehe 10° 

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®

     Ergoldsbacher E58 MAX®
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KostanjevaBazaltno siva

Naravno rdeča Rdeča Bakreno rjava Antracitna Črna mat

Titan srebrna Diamantno črna Burgundska

Klasičen strešnik, prilagojen za saniranje
Ergoldsbacher E 58 S – član preizkušene družine Ergoldsbacher E 58 – prepriča z velikim 
območjem pomika. Zato je idealna kritina, ki zagotavlja prijazno polaganje pri sanaciji 
strehe. Prilagoditev obstoječi strehi je posebej enostavna. S tem priljubljenim strešnikom 
za strehe z nizkim naklonom skoraj ni potrebnega rezanja, ki bi zahtevalo dodaten čas in
stroške. 

Naravno rdeča Rdeča Bakreno rjava Brazil rjava Antracitna

Autunno

Kategorija razdalje med 

letvami 34,0 cm   

Razdalja med letvami: 33,5–35,5 cm

Poraba na m²: od 13,9 kosov 

Standardni naklon strehe 22° 

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4

Staro siva

Rustikalna Kostanjeva Koreninski les Diamantno črna

     Ergoldsbacher E58 S

Vsestranski strešnik iz družine Ergoldsbacher E 58
Ergoldsbacher E 58 SL združuje vse prednosti družine Ergoldsbacher E 58 v gospodarnem

opečnem strešniku. Njegova oblika temelji na klasični izvedbi Ergoldsbacher E 58, vendar 
pa se od njega razlikuje po številnih podrobnostih. Zaradi velikega območja razdalje med
letvami je primeren zlasti za sanacijo streh. Čeprav je ta – za polaganje prijazen – strešnik
srednje velikega formata, položen deluje manjši.

Kategorija razdalje med 

letvami 34,0 cm   

Razdalja med letvami: 32,5–35,5 cm

Poraba na m²: od 11,5 kosov 

Standardni naklon strehe 20° 

Minimalni naklon strehe 10° 

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher E58 SL
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Prvotna oblika vsestranske serije uspešnih modelov
Vsestranski strešnik Ergoldsbacher E 58 je na trgu od leta 1958. Model je v nespremenjeno

visoki kakovosti zanesljivo na voljo že šest desetletij. Obdelovalci ta klasičen model zelo
cenijo, saj ga je, na primer za potrebe ponovnega pokrivanja ali pokrivanja dodatnih 

površin, kadarkoli mogoče dodatno naročiti, poleg tega pa se ga lahko tudi odlično poveže
z obstoječo streho. Strešnik ne sledi nobeni modi in je pri investitorjih zelo priljubljen.

Naravno rdeča Bakreno rjava Antracitna

Kategorija razdalje med 

letvami 34,0 cm  

Razdalja med letvami: 33,8–34,3 cm

Poraba na m²: približno 14,5 kosov

Standardni naklon strehe 20° 

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4

Naravno rdeča Rdeča Bakreno rjava Antracitna Antična Sepia

Tradicionalen zareznik z 20 odstotkov večjo pokrivno površino 
Oblika velikega zareznika Ergoldsbacher sicer temelji na njegovem zgodovinskem vzoru 

zareznika Ergoldsbacher, vendar ima 20 odstotkov večjo pokrivno površino. Tako se lahko
zelo dobro prilagodi zahtevam, ki se pojavijo pri sanaciji. Veliko območje pomika omogoča
enostavno polaganje, izjemno prilagodljivost in preprosto uporabo. Oblikovna posebnost 

tega strešnika je visoko rebro, ki zarezo ločuje od globokega žleba za odvajanje vode. 
Zagotavlja dodatno varnost pred vdorom dežja in snega.

Kategorija razdalje med 

letvami 34,0 cm  

Razdalja med letvami: 33,8–35,1 cm 

Poraba na m²: od 12,5 kosov 

Standardni naklon strehe 25°

(položeno s polovičnim zamikom, 

pri polaganju v vrsti 5° večji) 
Minimalni naklon strehe 10° 

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher E58

     Ergoldsbacher veliki zareznik
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Ravne linije, brezčasnost in mnogostranska uporaba
Jasna oblika strešnika Ergoldsbacher Reformpfanne SL je brezčasna. Zato je skladen s 
številnimi tipi objektov in gradbenimi slogi. Pomičen strešnik je odličen tudi za sanacije. 
Variabilno območje letev od 33,5 do 36,5 cm omogoča optimalno prilagoditev obstoječim
streham. Strešnik Ergoldsbacher Reformpfanne SL pa lahko vizualno poudari tudi 

novogradnje, zlasti sodobne objekte brez previsov strehe.

Naravno rdeča Rdeča Bakreno rjava Brazil rjava

Kategorija razdalje med 

letvami 34,0 cm  

Razdalja med letvami: 33,5–36,5 cm

Poraba na m²: pribl. 12,2–13,3 kosov

Standardni naklon strehe 25° 

Minimalni naklon strehe 10° 

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Antracitna Bazaltno siva Burgundska

Naravna rdeča Rdeča Bakreno rjava Sinter zareznik
Sinter rdeča

Zgodovinski original, robusten in z regionalnim značajem
Zareznik Ergoldsbacher ima dolgoletno tradicijo, saj ga ERLUS proizvaja že več kot sto let. 
Danes ta klasičen model z najboljšo kakovostjo izpolnjuje sodobne zahteve, pri tem pa ni 
izgubil svojega pristnega značaja. Ravno to pa so pogoji, ki jih zahteva nega spomeniških
stavb. Z novim območjem pomika 20 mm je strešnik, ki je na voljo v naravni rdeči in rdeči
barvi, še bolje prilagojen za sanacije. Tako se prilega skoraj vsem letvam, je združljiv z 

drugimi modeli zareznikov ter primeren za adaptacije in pokrivanje dodatnih površin.

Kategorija razdalje med 

letvami 34 cm

Razdalja med letvami: 32,6–34,6 cm 

Razdalja med letvami2): 32,6–33,8 cm 

Poraba na m²: od 15,0 kosov 

Standardni naklon strehe 30° 

Minimalni naklon strehe 10° (položen

v vrsti ali s polovičnim zamikom) 

Razred odpornosti proti toči 4
1) Naravno rdeča, rdeča, 
2) Bakreno rjava, Sinter zareza Sinter rdeča

     Ergoldsbacher Zareznik
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Vsestranski strešnik s 70 milimetri pomika
Novi strešnik Ergoldsbacher Scala® preseneča z možnostjo pomika v območju 70 
milimetrov: veliko območje razdalje med letvami se izplača predvsem pri adaptacijah in 
pokrivanju dodatnih površin. S polaganjem tega lepo oblikovanega strešnika z zamikom 

ali na spoj lahko površino strehe zelo individualno oblikujemo. Neprecenljive pa so tudi

tehnične lastnosti tega sodobnega pomičnega strešnika: dvojna stranska zareza, kretnica 
za vodo v prekrivnem vogalu, dvojna zareza na spodnjem delu in dve rebri na zgornjem 

delu ščitijo pred snegom, vdorom dežja in vetrom. Strešnik Scala® je na voljo v štirih barvah
– od tega sta dve v sintrani izvedbi.

Naravno rdeča Sinter rdeča Antracitna Sinter črna
mat

Kategorija razdalje med 

letvami 34,0 cm   

Razdalja med letvami1): 31,0–38,0 cm 

Razdalja med letvami2): 30,5–37,5 cm 

Poraba na m²: od 11,0 kosov 

Standardni naklon strehe 25°

(položeno s polovičnim zamikom,

pri polaganju v vrsti 5° večji) 
Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4
1) standardna izvedba, 2) sintrana izvedba

     Ergoldsbacher Scala®

Značilna valovita oblika zagotavlja privlačno površino
Izjemno fina površina in zaobljena oblika strešnika Ergoldsbacher Hohlfalz SL omogočata
brezčasno lepo kritino. Dobro se prilagodi arhitekturi strehe, brez da bi spremenila 
regionalni značaj objekta, zato je primerna tudi za stavbe pod spomeniškim varstvom. 
Univerzalen strešnik v prekrivnem vogalu omogoča trikratno prileganje v zarezi. S tem sta
zagotovljeni izjemna stabilnost ter odpornost proti dežju in vetru.

Naravno rdeča Rdeča Črna mat Safir črna

Kategorija razdalje med 

letvami 34,0 cm

Razdalja med letvami: 32,5–35,5 cm

Poraba na m²: od 11,5 kosov 

Standardni naklon strehe 20° 

Minimalni naklon strehe 10° 

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher Hohlfalz SL

NOVO
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Naravno rdeča Klasična Umbra Rosso

Sredozemski model, prilagojen za celinsko vreme
Oblika in topli zemeljski odtenki strešnika Ergoldsbacher Monaco poskrbijo za sredozemski

pridih in zagotavljajo značilen videz južnega tipa hiše. V severnejših krajih je streha hiše 
močneje izpostavljena vremenskim vplivom. Dodelane tehnične podrobnosti in robusten 
material strešnika Monaco jo ščitijo pred zmrzaljo, vetrom in dežjem. Strešnik majhnih 
dimenzij za strehe z nizkim naklonom je enostaven za uporabo in omogoča preprosto 
polaganje.

Kategorija razdalje med 

letvami 34,0 cm  

Razdalja med letvami: 33,8–34,3 cm

Poraba na m²: pribl. 14,5 kosov 

Standardni naklon strehe 22° 

Minimalni naklon strehe 10° 

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher Monaco

Klasičen videz v ekonomični izvedbi
Strešnik Ergoldsbacher Meniška opeka je dober kompromis namesto pokrivanja s strešniki 

tipa menih in korec. Polaganje je enostavnejše, kar pomeni prihranek časa in stroškov. Ta
strešnik se za razliko od prvotne zgodovinske oblike lahko uporablja za pokrivanje streh z

nizkim naklonom do 22°. Strešnik posebej lepo deluje zaradi učinka svetlobe in senc. 
Izrazit profil strešnika je odličen za stavbe z zgodovinskim značajem in hiše s sredozemskim
pridihom.

Kategorija razdalje med 

letvami 34 cm 

Razdalja med letvami: 33,7–34,2 cm

Poraba na m²: pribl. 14,5 kosov 

Standardni naklon strehe 22° 

Minimalni naklon strehe 10° 

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher Meniška opeka

Naravno rdeča
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Rešitev za strehe z nizkim naklonom
Ergoldsbacher E 58 RS® je šesti model priljubljene družine E 58 in specialist za strehe z 

nizkim naklonom. Njegova tehnično dodelana oblika omogoča pokrivanje streh z nizkim 
naklonom (standardni naklon strehe 16°, minimalni naklon strehe 10°), ker površina 

strešnika odlično odvaja vodo. Izrazita višina profila obročaste zareze s trikratno zarezo 
na zgornjem delu in ob strani ter neposrednim odvajanje vode skrbi, da ostane spodnja 

konstrukcija suha. Dodatni ukrepi za zaščito pred dežjem niso potrebni.

Rdeča Antracitna Bakreno rjava

Črna mat Diamantno črna Burgundska

Razdalja med letvami: 36,0 - 36,6 cm

Poraba na m²: od 12,5 kosov 

Standardni naklon strehe 16° 

Minimalni naklon strehe 10° 

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher E58 RS®

Naravno rdeča Bakreno rjava Antracitna

Zgodovinski strešnik v šestih različnih izvedbah
Zgodovinski strešnik Ergoldsbacher menih in korec je klasičen strešnik za objekte pod 
spomeniškim varstvom. ERLUS je največji nemški ponudnik tega tipa strešnikov. Poleg 
standardnega modela nudimo šest dodatnih modelov. Značilna oblika zgodovinske opeke
omogoča individualno oblikovanje strehe in tudi pokrivanje zidov. Zelo elegantno strešnik
deluje na primer na strmih strehah zahtevnih enodružinskih hiš.

Kategorija razdalje med 

letvami 34,0 cm 

Poraba na m²: odvisno od modela

Standardni naklon strehe 40°

Minimalni naklon strehe 10°

     Ergoldsbacher Menih in Korec

Nadaljnji modeli: 

„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Trausnitz“

NOVO
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Strešnik edinstvene oblike za strehe z nizkim naklonom
Po skoraj 50-ih letih lahko že kar rečemo, da gre za klasično obliko. Strešnik Ergoldsbacher
Karat® ostaja nespremenjeno sodoben do dandanes. Odlično dopolnjuje sodobno arhitekturo
in je tehnično edinstven. Z minimalnim naklonom strehe 7° je odličen za strehe z zelo nizkim
naklonom. Strešnik zaradi tehnično dodelane oblike izjemno dobro ščiti pred dežjem: trikratna
zareza na zgornjem delu, dvojna zareza ob strani in prekrivni vogal z zavarovanim zatičem.

Razdalja med letvami: 32,6–33,1 cm

Poraba na m²: pribl. 15 kosov 

Standardni naklon strehe 16° 

Minimalni naklon strehe 7° 

Razred odpornosti proti toči 4

     Ergoldsbacher Karat®

Naravno rdeča Bakreno rjava Antracitna Titan srebrna Diamantno črna

E 58 formata PLUS za učinkovito polaganje
Lepo oblikovan strešnik velike dimenzije postavlja merila – kot prvi opečni strešnik v Evropi
Ergoldsbacher E 58 PLUS® dosega razred odpornosti proti toči 5. Robusten strešnik tudi 
izjemno dobro ščiti pred dežjem, saj je zaradi njegovega formata na površini strehe manj
spojev.Omogoča gospodarno in enostavno polaganje (območje pomika do 30 mm), zato je
posebej primeren za prenovo objektov.

Razdalja med letvami: 40,5–43,5 cm

Poraba na m²: od 7,4 kosov 

Standardni naklon strehe 20° 

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 5

     Ergoldsbacher E58 PLUS®

Rdeča Bakreno rjava Antracitna Črna mat
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Klasičen bobrovec v izvedbi klinker
Lastnosti, ki štejeta pri spomeniškem varstvu, sta trpežnost in dolga življenjska doba. Za 

Ergoldsbacher sintrani bobrovec, izdelan s postopkom sintranja pri 1.200° C, je značilna
izvedba klinker. Zaradi visoke temperature žganja postane material gostejši in absorbira

manj vode. Ti strešniki so zelo trpežni in še bolje ščitijo pred lomom, zmrzaljo ali ozelenitvijo.

     Ergoldsbacher Sinter bobrovec

Sintrani bobrovec
Sinter rdeča

Sintrani bobrovec Siena

Zgodovinska oblika tudi za sodobne objekte
Ergoldsbacher bobrovec se sicer pogosto uporablja na objektih pod spomeniškim varstvom,

s tem zgodovinskim strešnikom pa se lahko ustvari tudi zanimiv kontrast na sodobnih 

enodružinskih hišah. Klasičen strešnik nudimo v osmih barvnih odtenkih in štirih različnih 
izvedbah (okrogla izvedba, segmentna izvedba, ravna izvedba, ravna izvedba z zaobljenimi

vogali). Naštete različice nudijo skupaj z različnim načinom pokrivanja, npr. kronsko ali 
dvojno pokrivanje, neomejene možnosti uporabe na področju strešne arhitekture.

Naravno rdeča Rdeča Bakreno rjava Brazil rjava

Antracitna KostanjevaHistorična

Poraba na m² (dvojno pokrivanje,

kronsko pokrivanje: 33,7–44,5 kosov,

odvisno od pokrivanja in formata; 

Standardni naklon strehe 30° 

Minimalni naklon strehe 18° 

Razred odpornosti proti toči 4

Diamantno črna

     Ergoldsbacher bobrovec

Poraba na m² (dvojno pokrivanje,

kronsko pokrivanje: 33,7–44,5 kosov,

odvisno od pokrivanja in formata;

Standardni naklon strehe 30° 

Minimalni naklon strehe 10° 

Razred odpornosti proti toči 4
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Votla opeka, značilna za celotno regijo
Frankovska žlebasta opeka je močno zastopana v regijah Franken, Thüringen in sosednjih
območjih. Nezamenljiva vitka oblika tega strešnika daje pečat streham v celotni regiji. Tako
ERLUS prispeva k ohranjanju regionalne gradbene tradicije. Zgodovinski strešnik se lahko 

polaga na suho s spajanjem ali z malto.

Poraba na m²: pribl. 17,5 kosov̈

Standardni naklon strehe 40°

Minimalni naklon strehe 10°

Razred odpornosti proti toči 4

     Frankovska žlebasta opeka 

Raznolika ponudba za spomeniške objekte
Bobrovec ima do dandanes velik pomen na področju spomeniškega varstva. Ker tukaj 
redko ustrezajo standardne velikosti ali rešitve, ERLUS nudi hitro razpoložljiv material. Sem

sodijo individualne izvedbe rezov, površin ali oblik: od bobrovca v obliki grba, do stolnega

bobrovca Augsburg in vse do bobrovca »na stisk roke«. S to obsežno ponudbo je ERLUS 

reproduciral bobrovec na podlagi skoraj 1.000-letne tradicije proizvodnje opeke – in to v

nespremenjeno odlični kakovosti.

Na zahtevo lahko za individualne objekte izdelamo posebne oblike, debeline in površine.

Nekaj primerov:

     ERLUS manufaktura bobrovca

Razredi odpornosti proti toči:
Cerkveni bobrovec 5

Bobrovec »stisk roke« 5+

Naravno
rdeča
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Barvna paleta ERLUS: 
31 barv, neomejene možnosti

Naravno rdeča

Kostanjeva

Sinter siva

Rdeča

Burgundska

Titan srebrna

Sinter rdeča

Brazil rjava

Sinter svetlosiva

Rdeča Sinter pečena

Sinter rjava

Bazaltno siva

Bakreno rjava

Antracitna

Črna mat

Koreninski les

Staro siva

Sinter črna mat
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Diamantno črna Rosso

Sintrani bobrovec Siena

Safir črna

Klasična

Kobaltno modra

Umbra

Royal zelena

Sepia Antična Rustikalna

Autunno

Historična

Obvezna razpoložljivost barv velja samo pri originalnih strešnikih. Prosimo, naročite vzorec!
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ERLUS se ponaša z bogato zgodovino podjetja in dolgoletno tradicijo. Pred 175 so bili proizvedeni prvi

opečni strešniki v spodnjebavarskem kraju Ergoldsbach, po katerem so naši strešniki tudi dobili ime.
Danes smo srednje veliko podjetje, ki proizvaja vrhunsko strešno keramiko na lokacijah Neufahrn in

Marklkofen v Spodnji Bavarski ter Teistungen v deželi Thüringen. Z okoli 500 sodelavci smo pomemben

delodajalec v regiji – številne družine so že več generacij zaposlene v podjetju ERLUS.

ERLUS AG: 
sodobno podjetje z 
regionalnimi koreninami

že več generacij
Vrhunska kakovost 
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ERLUS lahko ponudi še več –
pozanimajte se.

Ali že poznate naše inovativne ERLUS dimniške sisteme in novi ERLUS 
prezračevalni sistem Via Vento S? 

Pozanimajte se pri nas ali povprašajte pri svojem trgovcu. Podrobnosti o vseh 

izdelkih ERLUS, izčrpne brošure, naslove trgovcev in dodatne informacije o 
podjetju ERLUS najdete tudi na naši spletni strani.

www.erlus.com 
info@erlus.com 
T: 0 87 73 18 - 0
F: 0 87 73 18 49 300

Kakovost iz Nemčije
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Pri obravnavanem prospektu gre za prevod iz nemškega jezika. Ker lahko zaradi jezikovne 
interpretacije pride do razlik, izrecno opozarjamo na to, da je obvezujoča samo izvirna nemška 
vsebina . V primeru dvoma vedno velja DIN EN 1304.

Pridržujemo si pravico do spremembe modelov in barv. Za prikaz originalnih barv v natisnjenem 
dokumentu ne moremo jamčiti. Ta prospekt ustreza stanju maja 2018.

Informacija o avtorski lastnini © ERLUS AG 2018. Vse pravice pridržane. Ti avtorsko zaščiteni 
dokumenti, tudi njihovi izvlečki, se smejo razmnoževati, spreminjati ali v kakršnikoli obliki ali v 
kakršnemkoli mediju posredovati ali shraniti v podatkovni zbirki ali drugem sistemu za shranjevanje 
podatkov samo s predhodnim dovoljenjem ERLUS AG. Uporaba brez predhodnega dovoljenja se 
šteje kot kršitev določb o avtorskih pravicah. 

Logistični center ERLUS
Brüggen

Logistični center ERLUS
Hockenheim

ERLUS 
Logistični center
Steinheim

Tovarna GIMA
Marklkofen

Glavna uprava/tovarna ERLUS 
Neufahrn

Tovarna ERLUS
 Ergoldsbach

Tovarna ERLUS
Teistungen

ERLUS AG
Hauptstraße 106

84088 Neufahrn/NB

T: 0 87 73 18-0

F: 0 87 73 18 49 300

info@erlus.com

www.erlus.com

Kakovost iz Nemčije





Prinect PDF Report 17.00.042 - 1 - 07/31/2018 05:20:13 PM


Document overview
File name: ERL_Dachkeramik_Sortiment_sl_2018_Hi.pdf
Title: ZAB größer_FrutigerNeue
Creator: QuarkXPress(R) 11.2r6
Producer: QuarkXPress(R) 11.2r6
Author: -
Creation Date: 20180720090117+01'00'
Modification Date: 07/20/2018 09:07:17 AM
File size: 98.4 MByte / 100726.8 KByte
Trapped: No
Output Intent: Quark Generic CMYK
PDF/X Version: PDF/X-3:2003
PDF Version: 1.3
Number of pages: 32
Media Box: 230.00 x 317.00 mm
Trim Box: 210.00 x 297.00 mm


Summary Error Warning Fixed Info
Document - - - -
PDF/X - - - -
Pages - - - -
Colors - - - -
Fonts - 2 - -
Images - - 1 -
Content - 23 - -


Fonts
Frutiger-Bold: Font size 4.0 pt is below 6.0 pt #2 (20)


Images
Image is indexed - Color space: Device CMYK #1 (1)


Content
Line weight 0.071 mm is below hairline threshold 0.076 mm #8 (6-7)
Trim missing #5 (5,8,14,25)
Element within cut tolerance #10 (4-5,8,14,25,30-32)


Additional information
Settings used: Qualify


Color separations: 4
CMYK


Color spaces
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation / DeviceN







Prinect PDF Report 17.00.042 - 2 - 07/31/2018 05:20:13 PM


Fonts: 10
Frutiger-Bold Type1 / Custom / embedded subset
Frutiger-Light Type1 / Custom / embedded subset
Frutiger-Roman Type1 / Custom / embedded subset
FrutigerLT-Bold Type1 / Custom / embedded subset
FrutigerLTCom-Light Type1 / Custom / embedded subset
Helvetica Type1 / Custom / embedded subset
LucidaGrande Type1 / Custom / embedded subset
MinionPro-Medium Type1 / Custom / embedded subset
MyriadPro-Regular Type1 / Custom / embedded subset
TimesNewRomanPSMT Type1 / Custom / embedded subset





