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technický výrobek
Z přírodních materiálů 
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ERLUS Dachkeramik: 
perfektně 
vypálená hlína

Asi před 2500 lety byla vypálena první střešní taška. I dnes jsou naše střešní tašky 
vyrobeny z jílu a hlíny. Pouze výroba je mnohem komplexnější. Střešní tašky ERLUS
Dachziegel jsou přírodní výrobek. Doba od vytěžení keramické hmoty přes vypálení
tašek až po zabalení na palety trvá zhruba 30 dní. Kromě toho jsou na střešní tašky
kladeny vysoké nároky. Musejí přece chránit střechu před deštěm a bouřemi. Musí
být stabilní a splňovat četné normy. Všechna tato kritéria je možné splnit pouze 
na základě vysoce moderních výrobních metod a bohatých zkušeností našich 
pracovníků.

Střešní tašky Ergoldsbacher Dachziegel mají vynikající pověst. Jejich kvalita je trvale
vysoká, jejich design je funkční a stylový. Vzhledem k tomu, že jsou naše tašky 
mimořádně odolné a jejich pokládka je velmi snadná. To umí ocenit především ti,
kteří s našimi výrobky pracují. Jejich požadavky neustále máme na paměti pokaždé,
když vyvíjíme nové modely nebo optimalizujeme stávající tašky.

Značka ERLUS je synonymem vysokých požadavků na kvalitu, které klademe i 
sami na sebe. Mocnina „e“ v našem logu zastupuje označení „vynikající“. To 
mimochodem potvrdila i desítka mezinárodních ocenění za design, která jsme 
získali za naše střešní tašky.



22 modelů, 31 barev: 
Výrobce ERLUS dodá 
vaši střechu snů

Pro každý objekt 



ta správná taška

Domy jsou stejně rozmanité, jako jejich obyvatelé. Střecha je pátou fasádou a dává 
vašemu domu styl ať se jedná o klasickou, historickou nebo moderní architekturu.
Střešní tašky Ergoldsbacher Tondachziegel dodáváme ve 22 tvarech a 31 barvách. Určitě
si vyberete tu správnou tašku pro osobitost vaší střechy. Nechejte se na následujících
stránkách inspirovat různými modely a celou řadou možností uspořádání střech. 
Slibujeme vám jedno: Se střechou ERLUS značně navýšíte hodnotu své nemovitosti!
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Přesné vzdálenosti střešních latí najdete v našich výrobních listech.                                                                        * standardní model
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Chytré spojení designu a hospodárnosti
Taška Ergoldsbacher Forma® charakterizuje měkký tvar s dobrými proporcemi. Je 
nezaměnitelná a na trhu jedinečná. Designová taška mimořádně odpovídá moderní 
architektuře a díky svým krásným barvám propůjčí osobitý nádech i sanovaným objektům.
Jako všechny střešní tašky Ergoldsbacher pro vzdálenost latí 38,5 cm umožňuje tato střešní
taška velmi rychlou pokládku a z důvodu svého nízkého profilu je mimořádně vhodná pro
stanové a valbové střechy.

Červená Měděná 
hnědá

Antracit Kaštanová Titanová
stříbrná

BurgundDiamantová
černá

Vzdálenost střešních latí 38,5 cm
Vzdálenost latí: 37,7 – 39,7 cm 

Spotřeba na m²: od 9,9 ks 
Sklon střechy 22°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

Sintrová černá
matná

Sintrová světle
šedá

Sintrová 
červená

Červená
Sintrová

Sintrová hnědá Sintrová šedá

Nadčasový design – hladká, přímočará a estetická taška 
Nadčasový design střešní tašky Ergoldsbacher Linea® je perfektní pro moderní architekturu.
Hladký a čistý tvar tašky tvoří vizuálně rovnoměrnou plochu.  Spolu s dalším příslušenstvím
ERLUS působí střecha velmi estetickým dojmem. Vůle posunutí 20 mm umožňuje flexibilní
pokládku za každé situace na novostavbě nebo při modernizaci budovy.  Střešní taška je
pálena metodou sintrového vypalování za teploty zhruba 1200 °C.  Díky tomu je dosaženo
velmi robustního provedení.

Vzdálenost střešních latí 38,5 cm
Vzdálenost latí: 37,3 – 39,3 cm

Spotřeba na m²: cca 10,5 ks 
Sklon střechy 25°
(pokládka na poloviční vazbu při 
řadové pokládce 5° a vyšší)
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher Forma®

     Ergoldsbacher Linea®
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Jedinečná, moderní, technicky vyspělá taška v ekonomickém formátu XXL
Naše designová klasika Karat® byla vzorem modelu Ergoldsbacher Karat® XXL. Velký model
působí velmi moderním a technicky vyspělým dojmem svým hranatým přímočarým tvarem 
a rovnými plochami. Nadčasová nezaměnitelná prvotřídní střešní taška je také držitelem 
ocenění reddot design award. Model Karat® XXL je velmi vhodný na ploché šikmé střechy 
s pravidelným sklonem 20°. Kromě toho je její pokládka velmi rychlá a na každém domě se
stává prvkem, který skutečně dokáže upoutat pozornost!

Červená Měděná 
hnědá

Černá 
matná

Titanová 
stříbrná

Safírová
černá

Vzdálenost střešních latí 38,5 cm
Vzdálenost latí: 38,5 - 40,5 cm

Spotřeba na m²: od 9 ks 
Sklon střechy 20°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher Karat® XXL

Tradiční střešní taška v moderním pojetí
Střešní taška s velkou stojatou drážkou Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® je moderní 
interpretací tradiční tašky. Toto pojetí si vysloužilo ocenění za design iF design award. Ještě
zajímavější jsou technické detaily: Spojení drážkami, dvě komory proti víření v přední části,
konstrukce v prostoru drážky a možnost pokládky do řady nebo na vazbu - díky těmto 
vlastnostem je taška velmi odolná proti dešti. Kromě toho přispívá plně keramické 
provzdušňovací klenutí bez napojovací tašky nebo jiných systémových prvků k úsporám 
nákladů na stavbu.

Přírodní 
červená

Červená Měděná 
hnědá

Antracit

Vzdálenost střešních latí 38,5 cm 
Vzdálenost latí: 37,7 – 39, 7 cm 

Spotřeba na m²: od 9,8 ks 
Sklon střechy 22°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®
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Stylový reformní design v časově úsporném velkém formátu
Taška Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® je klasický výrobek s jasnými hranami a vyváženými
proporcemi. Díky tomu je vhodný pro tradiční stavební styl i pro moderní architekturu. Plochý
tvar tašky Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® je perfektní na stanové a valbové střechy. 
Střešní taška v desítkovém formátu z našich tašek řady XXL je navíc krásnou alternativou hlad-
ké tašky.

Červená Antracit

Vzdálenost střešních latí 38,5 cm
Vzdálenost latí: 37,7 – 39,7 cm 

Spotřeba na m²: od 9,8 ks 
Sklon střechy 22°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

Diamantová
černá

Diamantová
černá

Kaštanová

Přírodní 
červená

Červená Měděná 
hnědá

Antracit

Kobaltová
modř

Královská 
zeleň

„Velkou E58” můžete položit rychle a výhodně
Vizuálně se model Ergoldsbacher E 58 MAX® orientuje na svůj vzor Ergoldsbacher E 58, 
rozdíl je ve formátu o 20 % větší krycí plocha umožňuje efektivnější pokládku. Díky 
velkorysé vůli drážky můžete tašku E 58 MAX® zpracovat jednodušeji a díky dvojitému 
bočnímu drážkování a perfektnímu drážkování přední a spodní strany vaší střeše neublíží
průvan ani přívalový déšť.

Vzdálenost střešních latí 38,5 cm
Vzdálenost latí: 38,1 – 38,8 cm

Spotřeba na m²: cca 11,5 ks 
Sklon střechy 20°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®

     Ergoldsbacher E58 MAX®
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KaštanováČedičová šeď

Přírodní 
červená

Červená Měděná 
hnědá

Antracit Černá
matná

Titanová
stříbrná

Diamantová Burgund

Perfektní klasika pro sanace
Taška Ergoldsbacher E 58 S je členem osvědčené řady Ergoldsbacher E 58 a přesvědčí vás
velkým rozsahem pro přesouvání. Proto je ideální krycí taškou k sanaci střechy se snadnou
pokládkou. Velmi snadno se tak přizpůsobí stávající střeše. S touto oblíbenou střešní taškou
není časově náročné a drahé řezání odpadá.

Přírodní 
červená

Červená Měděná 
hnědá

Brazilská Antracit

Autunno

Vzdálenost střešních latí 34,0 cm
Vzdálenost latí: 33,5 – 35,5 cm

Spotřeba na m²: od 13,9 ks 
Sklon střechy 22°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

Starošedá

Rustik Kaštanová Dřevo Diamantová
černá

     Ergoldsbacher E58 S

Univerzál řady Ergoldsbacher E58
Model Ergoldsbacher E 58 SL spojuje všechny výhody řady Ergoldsbacher E 58 do 
ekonomické pálené tašky. Tvar tašky je založen na klasickém modelu Ergolds bacher E 58,
ale podle celé řady detailů poznáte rozdíl. Díky velkorysému rozpětí vzdálenosti latí je taška
mimořádně vhodná k sanaci střech. I když má střešní taška středně velký formát, působí po
položení vzor opticky menší.

Vzdálenost střešních latí 34,0 cm
Vzdálenost latí: 32,5 – 35,5 cm

Spotřeba na m²: od 11,5 ks
Sklon střechy 20°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher E58 SL
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Původní tvar univerzálního úspěšného modelu
Univerzální taška Ergoldsbacher E 58 je na trhu od roku 1958.  Po šest desetiletí je model
spolehlivě dostupný v trvale vysoké kvalitě. Z tohoto důvodu oceňují pokrývači klasiku, 
která neztrácí na hodnotě, protože ji můžete kdykoliv dodatečně objednat například při
opravách apod., a protože se taška perfektně napojuje na stávající střechu. Tato střešní 
taška bezhlavě nepodléhá žádným módním trendům a u stavebníků je velmi oblíbená.

Přírodní 
červená

Měděná 
hnědá

Antracit

Vzdálenost střešních latí 34,0 cm 
Vzdálenost latí: 33,8 – 34,3 cm

Spotřeba na m²: cca 14,5 ks 
Sklon střechy 20°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

Přírodní 
červená

Červená Měděná 
hnědá

Antracit Antik Sépie

Tradiční taška s drážkou s plochou větší o 20 procent
Tvar tašky Ergoldsbacher Großfalzziegel je založen na historickém vzoru tradiční tašky s
drážkou Ergoldsbacher Falzziegel, má o 20 procent větší krycí plochu. Díky tomu se 
dobře přizpůsobí požadavkům na sanaci. Svým velkým rozsahem umožňuje snadnou 
pokládku, je velmi flexibilní a snadno se s ní manipuluje. Tvarově technickou zvláštností je
vysoké žebro, které dělí drážky od hlubokého odvodu dešťové vody: dodatečně zvyšuje
odolnost proti zatékání dešťové vody a sněhu.

Vzdálenost střešních latí 34,0 cm
Vzdálenost latí: 33,8 – 35,1 cm 

Spotřeba na m²: od 12,5 ks 
Sklon střechy 25°
(pokládka na poloviční vazbu při 
řadové pokládce 5° a vyšší)
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher E58

     Ergoldsbacher Großfalzziegel
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Přímočará, nadčasová, všestranná
Jasné linie střešní tašky Ergoldsbacher Reformpfanne SL jsou nadčasové. Z tohoto důvodu 
se harmonicky přizpůsobí celé řadě domů a stavebních slohů. Posuvná střešní taška je velmi
vhodná pro sanaci. Variabilní rozsah vzdálenosti latí 33,5 až 36,5 cm umožňuje optimální 
přizpůsobení stávajícím střechám. Ale také v novostavbách dokáže taška Ergoldsbacher 
Reformpfanne SL zajistit vizuální výraz, především v moderních stavbách bez přesahující 
střechy.

Přírodní 
červená

Červená Měděná 
hnědá

Brazilská 
hnědá

Vzdálenost střešních latí 34,0 cm
Vzdálenost latí: 33,5 – 36,5 cm

Spotřeba na m²: cca 12,2 – 13,3 ks
Sklon střechy 25°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Antracit Bazaltová 
šedá

Burgund

Přírodní 
červená

Červená Měděná 
hnědá

Sintrová drážka, 
sintrová červená

Historický originál, robustní a typicky regionální
Taška Ergoldsbacher Falzziegel má dlouhou tradici: Tento model vyrábí společnost ERLUS již
déle než sto let. V současnosti splňuje tato klasika moderní požadavky v nejvyšší kvalitě, aniž
by ztratila něco ze svého autentického charakteru. To jsou předpoklady, které vyžaduje 
památková péče. Nová tolerance v rozsahu 20 mm v barvách přírodní červená a červená je
taška ještě výhodnější k sanacím. Přizpůsobí se tak téměř libovolnému laťování střechy, je
kompatibilní s jinými modely tašek a je skvěle vhodná k přestavbám nebo opravám střechy.

Vzdálenost střešních latí 34 cm
Vzdálenost latí1): 32,6 – 34,6 cm

Vzdálenost latí2): 32,6 – 33,8 cm 

Spotřeba na m²: od 15,0 ks̈
Sklon střechy 30°
Minimální sklon 10° (pokládka v 

řadě nebo na poloviční vazbu), 
třída odolnosti proti krupobití 4
1) přírodní červená, červená, 2) měděná hnědá,

Sintrová drážka, sintrová červená

     Ergoldsbacher Falzziegel
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Univerzál s vůlí 70 milimetrů
Nová střešní taška Ergoldsbacher Scala® překvapí 70 milimetrovou vůlí: Velkorysý rozsah
vzdáleností latí, který se vyplatí především při opravách a pokládkách na původní střechy.
Pokud budete tašku s pěkným tvarem pokládat přes sebe nebo na líc, můžete vytvořit velmi
osobitou střešní plochu. Z hlediska technologie je moderní střešní taška také zajímavá: 
dvojitá boční drážka, odvod vody v místě spoje čtyř tašek, dvojitá patní drážka a dvě žebra v
horní drážce chrání před polétavým sněhem, deštěm i průvanem. Tašku Scala® dodáváme 
ve čtyřech barevných provedeních – z toho dvě v sintrovém provedení.

Přírodní 
červená

Sintrová 
červená

Antracit Sintrová černá
matná

Vzdálenost střešních latí 34,0 cm
Vzdálenost latí1): 31,0 – 38,0 cm

Vzdálenost latí2): 30,5 – 37,5 cm

Spotřeba na m²: od 11,0 ks
Sklon střechy 25°
(pokládka na poloviční vazbu při
řadové pokládce 5° a vyšší)
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4
1) běžné vypálení, 2) sintrování 

     Ergoldsbacher Scala®

Atraktivní vzhled charakteristické vlny
Mimořádně jemný povrch a výrazný tvar střešní tašky Ergoldsbacher  Hohlfalz SL zajišťují 
dosažení mimořádně atraktivního vzoru při pokládce. Dobře se přizpůsobuje architektuře
střechy, aniž by změnila regionální charakter domu - to je rozhodující argument úřadu 
památkové péče. Navíc vytváří univerzální střešní taška ve spoji čtyřech tašek trojité 
překrytí drážky. Díky tomu dobře přiléhá a velmi dobře odolává dešti a bouřím.

Přírodní 
červená

Červená Černá 
matná

Safírová 
černá

Vzdálenost střešních latí 34,0 cm
Vzdálenost latí: 32,5 – 35,5 cm

Spotřeba na m²: od 11,5 ks
Sklon střechy 20°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher Hohlfalz SL

NOVINKA
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Přírodní 
červená

Klasik Umbra Rosso

Středomořský model pro naše počasí
Tvar a teplé barevné odstíny střešní tašky Ergoldsbacher Monaco splňují touhy po dosažení
středomořské atmosféry a propůjčují domům s architekturou vlastní jižním státům 
charakteristický vzhled. Na rozdíl od jižních států je střecha v našich zeměpisných šířkách 
vystavena agresivnějším povětrnostním vlivům.  Technicky propracované detaily a odolný 
materiál střešní tašky Monaco chrání před mrazem, větrem a deštěm.  Střešní taška o malém
formátu navíc umožňuje snadnou manipulaci a tím je její pokládka velmi snadná.

Vzdálenost střešních latí 34,0 cm
Vzdálenost latí: 33,8 – 34.3 cm

Spotřeba na m²: cca 14,5 ks 
Sklon střechy 22°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher Monako

Klasicky prejzový vzhled v hospodárném provedení
Ergoldsbacher prejz je vhodný kompromis prejzové střešní krytiny. Náklady při pokládce 
jsou nižší, tím šetříte čas a náklady. Na rozdíl od původního historického tvaru je možné
použít tuto tašku na střechy se sklonem až 22°. Prejz je mimořádně krásný svým výrazným
působením světla a stínu. Výrazný profil střešní tašky je jako stvořený pro budovy s 
historickým charakterem a pro domy se středomořskou atmosférou.

Vzdálenost střešních latí 34 cm
Vzdálenost latí: 33,7 – 34,2 cm

Spotřeba na m²: cca 14,5 ks 
Sklon střechy 22°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher Prejzová taška

Přírodní 
červená
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Řešení pro šikmé střechy
Taška Ergoldsbacher E 58 RS® je šestým modelem oblíbené řady E 58 a je odborníkem na
ploché šikmé střechy. Její propracovaný tvar dovoluje menší sklon střechy (běžný sklon 16°,
minimální sklon 10°), protože voda je po povrchu tašky perfektně odváděna. Výrazná výška
profilu drážek s trojitou drážkou hlavy a boku a přímý odvod vody zajišťují, aby zůstala 
nosná konstrukce suchá. Nákladná dodatečná opatření na vodotěsné podstřeší, nejsou 
nutná.

Červená Antracit Měděná 
hnědá

Černá 
Matná

Diamantová
černá

Burgund

Vzdálenost latí: 36,0 - 36,6 cm

Spotřeba na m²: od 12,5 ks 
Sklon střechy 16°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher E58 RS®

Přírodní 
červená

Měděná 
hnědá

Antracit

Historická střešní taška v šesti různých provedeních
Historická střešní taška Ergoldsbacher prejz je klasika v oblasti památkové péče. ERLUS je
největším německým dodavatelem prejzových střešních tašek. Kromě modelu Standard 
nabízíme šest dalších modelů. Charakteristický tvar historické tašky umožňuje individuální
uspořádání střechy a zakrytí zídek. Střešní taška je velmi působivá například na šikmých 
střechách luxusních rodinných domů.

Vzdálenost střešních latí 34,0 cm
Spotřeba na m²: závisí na modelu
Sklon střechy 40°
Minimální sklon střechy 10°

     Ergoldsbacher Prejz

Další modely:
„Alter Hof“, „Füssen“, „Nymphenburg“, „Naumburg“, „Seligenthal“, „Trausnitz“

NOVINKA
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Jedinečná designová taška pro ploché střechy s mírným sklonem
Po téměř 50 letech můžeme s klidem hovořit o designové klasice. Taška Ergoldsbacher 
Karat® do dnešních dní neztratila nic ze své aktuálnosti. Perfektně se doplňuje s moderní 
architekturou a z technického hlediska je jedinečná. Díky minimálnímu sklonu střechy 7° je
skvěle vhodná na střechy s velmi malým sklonem. Tato vlastnost je výsledkem mimořádného
technického zpracování, díky kterému je taška velmi odolná proti dešti: Trojité drážkování
hlavy, dvojité boční drážkování a spoj 4 tašek s chráněnými zajišťovacími drážkami.

Vzdálenost latí: 32,6 – 33,1 cm

Spotřeba na m²: cca 15 ks 
Sklon střechy 16°
Minimální sklon střechy 7°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Ergoldsbacher Karat®

Přírodní 
červená

Měděná 
hnědá

Antracit Titanová 
stříbrná

Diamantová 
černá

Taška E58 ve formátu PLUS k efektivní pokládce
Tvarově pěkná velkoplošná taška je sama o sobě měřítkem: Jako první pálená taška v 
Evropě dosahuje model Ergoldsbacher E 58 PLUS® třídy odolnosti proti krupobití 5. 
Robustní model je také mimořádně odolný proti dešti, protože z důvodu svého formátu je
na ploše střechy méně drážek. Kromě toho je tato taška také hospodárná, její pokládka je
snadná (rozsahu tolerance až 30 mm), a z tohoto důvodu je také mimořádně vhodná k sa-
naci velkoplošných objektů.

Vzdálenost latí: 40,5 – 43,5 cm

Spotřeba na m²: od 7,4 ks 
Sklon střechy 20°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 5

     Ergoldsbacher E58 PLUS®

Červená Měděná 
hnědá

Antracit Černá 
matná
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Klasická bobrovka v kvalitě sintru
Robustní provedení a dlouhá životnost - to jsou vlastnosti, které jsou důležité v rámci 
památkové péče. Díky sintrové metodě vypalování při teplotě zhruba 1200 °C dosahuje 
taška Ergoldsbacher Sinterbiber mimořádné kvality. Díky vysoké teplotě vypalování mají 
tašky vyšší hustotu a nasáknou méně vody.  Tyto tašky jsou velmi odolné před popraskáním
mrazem nebo zarůstáním.

     Ergoldsbacher Sinterbiber

Sinterbiber sintrová 
červená

Sinterbiber Siena

Historický tvar i pro moderní objekty
Taška bobrovka Ergoldsbacher Biberschwanzziegel je sice velmi často používána v rámci 
památkové péče, ale i u moderních rodinných domů může historická taška představovat 
zajímavý kontrast. Tato klasická taška je dodávána v osmi barevných odstínech a čtyřech 
různých tvarech (kulatý tvar, segmentový tvar, rovný tvar, rovný tvar se zaoblenými rohy).  
Tyto varianty nabízení spolu s různými možnostmi pokládky, jako je korunová nebo dvojitá
pokládka, nekonečný prostor pro architekturu střechy.

Přírodní 
červená

Červená Měděná 
hnědá

Brazilská 
hnědá

Antracit KaštanováHistoric

Spotřeba na m² (dvojité kladení, 
korunové krytí: 33,7 – 44,5 ks 

v závislosti na pokládce a na 

formátu; sklon střechy 30°
Minimální sklon střechy 18°
Třída odolnosti proti krupobití 4

Diamantová 
černá

     Ergoldsbacher Biberschwanzziegel

Spotřeba na m² (dvojité kladení,
korunové krytí: 33,7 – 44,5 ks 

v závislosti na pokládce a na 

formátu; 

Sklon střechy 30°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4
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Dutá taška, která je typická pro celý region
Franská žlábková taška je velmi rozšířená ve franském regionu, v Durynsku a v sousedních
regionech. Úzké linie této tašky jsou nezaměnitelné a dávají tvárnost střechám. Tím přispívá
společnost ERLUS k udržení regionální tradice ve stavebnictví. Historická střešní taška může
být spojována na sucho nebo může být uložena do malty.

Spotřeba na m²: cca 17,5 ks̈
Sklon střechy 40°
Minimální sklon střechy 10°
Třída odolnosti proti krupobití 4

     Francká Žlábková 

Velký výběr pro památkovou péči
Taška bobrovka hraje do současnosti důležitou roli v oblasti památkové péče. Vzhledem k
tomu, že se zde velmi zřídka setkáváme s normalizovanými velikostmi nebo standardními 
řešeními, nabízí výrobce ERLUS rychle dostupné výrobky. Patří sem individuální tvary, 
povrchy nebo přířezy: od voštin přes tašku Augsburger Dombiber až po Handschlagbiber. 
Díky tomuto rozsáhlému sortimentu reprodukuje taška bobrovka ERLUS téměř 1000letou
tradici ruční výroby tašek – a to v konstantní špičkové kvalitě.

Na vyžádání dokážeme pro jednotlivé objekty vytvořit zvláštní tvary, tloušťky a povrchy. 
Několik příkladů:

     ERLUS Bibermanufaktur

Třída odolnosti proti kroupám: 
Kirchenbiber 5

Handschlagbiber 5+

Přírodní
červená
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Nabídka barev ERLUS: 
31 barev, nekonečný prostor

Přírodní červená

Kaštanová

Sintrová šedá

Červená

Burgund

Titanová stříbrná

Sintrová červená

Brazilská hnědá

Sintrová světle šedá

Červená Sinterbrand

Sintrová hnědá

Čedičová šeď

Měděná hnědá

Antracit

Černá matná

Dřevo

Starošedá

Sintrová černá matná
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Diamantová černá Rosso

Sinterbiber Siena

Safírová černá

Klassik

Kobaltová modř

Umbra

Královská zelená

Sépie Antik Rustik

Autunno

Historic

Barevně závazné jsou pouze originální střešní tašky. Vyžádejte si vzorek!
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Výrobce ERLUS navazuje na historii společnosti s bohatými tradicemi. První pálené tašky byly 
vyráběny zhruba před 175 lety v dolnobavorském Ergoldsbachu, který dal našim střešním taškám
svůj název. Dnes vyrábí středně velká společnost svou kvalitní keramickou střešní krytinu v 
pobočkách Neufahrn a Marklkofen v dolním Bavorsku a Teistungen v Durynsku. S více než 500 
zaměstnanci jsme významným zaměstnavatelem v regionu, řada rodin pracuje pro výrobce ERLUS
již řadu generací.

ERLUS AG: 
Moderní společnost s 
regionálními kořeny

po generace
Vysoká kvalita
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ERLUS nabízí více,
informujte se.

Znáte vůbec naše moderní komínové systémy ERLUS
a novou ventilační síť ERLUS Via Vento S? 

Kontaktujte nás nebo se ptejte svého místního prodejce. Podrobnosti o všech 
výrobcích značky ERLUS, podrobné brožury, adresy prodejců nebo další informace 
o společnosti ERLUS najdete mimo jiné na naší domovské stránce.

www.erlus.com
info@erlus.com
T 08773 18308
F 08773 18 49300
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Změny modelu a barev vyhrazeny. Tisk nemůže zaručit prezentaci barev věrnou originálnímu provedení.
Tento prospekt odpovídá stavu v květnu 2018.
Upozornění na autorská práva © ERLUS AG 2018. Všechna práva vyhrazena.  Tuto dokumentaci, 
která je chráněna autorskými právy smíte kopírovat (i částečně), pozměňovat nebo jakýmkoliv způsobem
nebo prostřednictvím jakéhokoliv média předávat nebo ukládat do databáze nebo na jiné systémy k 
ukládání dat pouze s předchozím souhlasem společnosti ERLUS AG. Použití bez předchozího souhlasu je
považováno za porušení ustanovení o copyrightu.

ERLUS logistické centrum  
    Köln

ERLUS logistické centrum
Hockenheim

ERLUS 
logistické centrum
Steinheim

GIMA Werk
Marklkofen

ERLUS 
Hlavní správa/výroba

Neufahrn

ERLUS výrobní
 Ergoldsbach

ERLUS Werk
výrobní 

ERLUS AG
Hauptstraße 106

84088 Neufahrn/NB

T 08773 18-0

F 08773 18 49300

info@erlus.com

www.erlus.com
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