
Kerámia tetőcserepek | Áruválaszték



A hagyományos tetőcserepekkel szemben az Erlus Lotus® agyagcserép éveken 

keresztül tisztán marad. Az elv forradalmi. Az Erlus Lotus® agyag tetőcserepek 

beégetett nemes felülete a napfény segítségével elbontja az olyan szerves 

szennyeződések részecskéit, mint a zsírlerakódás, korom, moha és alga. Ezeket az 

eső lemossa. A termék elismerésre talált: Az Erlus Lotus® elnyerte a Materialica Design 

Award 2004 díjat – a MunichExpo GmbH és az iF International Forum Design építőanyagok for-

matervezéséért járó közös nemzetközi díját. A díj fontos visszajelzés az Erlus termékfilozófiájának, 

a zsűri különösen az anyagok és felhasználásuk innovációját díjazta; ezáltal azt a törekvést, amely 

mindig is fontos volt az Erlusnak. 

Erlus Lotus® | Az első öntisztító agyagcserép

Ergoldsbacher 
Linea® 

Ergoldsbacher 
Karat®

Ergoldsbacher 
Karat® XXL

Ergoldsbacher 
Forma®

Ergoldsbacher 
Großfalzziegel XXL® 
(nagyméretű hornyolt 
tetőcserép)

Design | Miért a jó forma a legjobb

Erlus Lotus® 
Ergoldsbacher E58, E58 
MAX® és Forma®: valamennyi 
kapható lotusvörös, lotus-
barna és lotusfekete színben.

Ami az értelemnek a technológia, az az érzékeknek az esztétika. Ami pedig az Erlust illeti, az 

esztétika szampontjából nemcsak a jó ízlésről van szó, hanem a megfelelő kialakításról is. Azt, 

hogy ebben sikeresek vagyunk, számos jelentős tervezői versenyről elhozott díj bizonyítja: Az 

Erlust négyszer egymás után tüntették ki az iF-Design díjjal. Az Erlus Karat® XXL terméket Red 

Dot Design Award díjjal illették. Valamennyi díj azt bizonyítja, hogy az Erlus tetőcserepek a for-

matervezést illetően a legjobbak közé tartoznak.

További információk a www.erlus.com oldalon



Nemesengóba 
royalzöld

 
**

Ergoldsbacher E58 S A nagy, 20 mm-es eltolási tolerancia a fejhoronyban és a 6 mm-es eltolási tolerancia az oldalsó 
horonyban ideális tetőszanálási cseréppé teszi az Ergoldsbacher E58 S cserepet. Sok esetben így nincs szükség a lécezet 
kicserélésére. • Anyagszükséglet/m2: kb. 13,9 – 14,9 darab • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 22°

Az Ergoldsbacher E58 lapos tetőcserép/E58 MAX® Németország legkelendőbb agyag cserepe, a forma és funkció ideális 
kapcsolata. Nagyobb méretben: E58 MAX® – 20%-kal nagyobb felületével különösen gazdaságos. • Anyagszükséglet/m2: kb. 
14,5 darab (E58 lapos tetőcserép), 11 darabtól (E58 MAX®) • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 20°

Vörös  
engóbozott

Natúrvörös Nemesengóba 
fagyökér

Rézbarna 
engóbozott

Rusztik  
engóbozott

 
*

Nemesengóba 
kobaltkék

Nemesengóba 
gesztenye

Antracit  
engóbozott

**(csak E58 típus esetén)
**(csak E58 MAX® típus esetén)

Nemesengóba 
titánezüst

 
**

Nemesengóba 
gyémántfekete

Brazilbarna 
engóbozott

 
*

Vörös  
engóbozott

Rézbarna 
engóbozott

Antracit  
engóbozott

Brazilbarna 
engóbozott

Ergoldsbacher E58 SL Ergoldsbacher E58 SL formáját tekintve az Ergoldsbacher lapos cserép következetes folytatása,  
az E58 S-től 30 mm-rel nagyobb eltolási toleranciával. Tehát még több lehetőség a kedvező áron végrehajtható 
tetőszanálásnál. • Anyagszükséglet/m2: kb. 11,5 – 12,5 darab • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 20°

Rézbarna 
engóbozott

Vörös  
engóbozott

Nemesengóba 
gyémántfekete
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E’ cotta*

Nemesengóba 
gesztenye

Nemesengóba 
gyémántfekete

Újdonság! Újdonság!

 
*

Antracit  
engóbozott

Nemesengóba 
gesztenye



Antracit  
engóbozott

Nemesengóba 
titánezüst

Nemesengóba 
gyémántfekete

Nemesengóba 
titánezüst

Antracit  
engóbozott

Nemesengóba 
gyémántfekete

Ergoldsbacher Forma® Elegancia, stílus, lélek. Lágy hullám az agyagtetőn. A nőies vonalvezetés a harmonikus 
forma igényeihez igazodik. Színvonalas életstílust képvisel, gazdaságosságról és korszerű tetőkultúráról tanúskodik.  

• Anyagszükséglet/m2: kb. 10 darab • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 22°

Vörös  
engóbozott

Rézbarna 
engóbozott

Nemesengóba 
gesztenye

Nemesengóba 
gyémántfekete

Antracit 
engóbozott

Nemesengóba 
kobaltkék

Nemesengóba 
titánezüst

Szintervörös Nemesengóba 
szinterszürke

Nemesengóba  
világos szinterszürke

Ergoldsbacher Linea® Sima, egyszerű, következetes. Egyenes vonalú esztétika a korszerű építészet szolgálatában. 
Speciális szinterezési eljárással kb. 1200 °C-on edzik. Ezáltal különleges tulajdonságokra tesz szert kíméletlen  

környezeti hatások ellen. • Anyagszükséglet/m2: 10 darabtól • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 25°

Nemesengóba 
gesztenye

Nemesengóba 
titánezüst

Antracit  
engóbozott

Nemesengóba 
gyémántfekete

Vörös  
engóbozott

Nemesengóba 
kobaltkék

Natúrvörös Rézbarna 
engóbozott

Natúr- 
vörös

Rézbarna  
engóbozott
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Ergoldsbacher Hohlfalz XXL (ívelt hornyolt cserép) Egy regionális forma korszerű megjelenése. 32,5–40 cm-es eltolási 
toleranciájának köszönhetően felújításokhoz is kiválóan alkalmas. Különösen gazdaságos. • Anyagszükséglet/m2: kb. 9,75 – 12 
darab • Minimális tetőhajlásszög: 10° (léctávolságtól függően), normál tetőhajlásszög: 22°/30° (léctávolságtól függően)

Ergoldsbacher Karat®/Karat® XXL Tiszta forma, egyedi megjelenés, univerzális felhasználhatóság meredek és lapos 
tetőknél. Pregnáns formája meggyőzően reprezentatív megjelenést ad a tetőnek. • Anyagszükséglet/m2: kb. 15 darab (Karat®),  
9,5 darabtól (Karat® XXL) • Minimális tetőhajlásszög: 7° (Karat®), 10° (Karat® XXL),, normál tetőhajlásszög: 16° (Karat®),  
20° (Karat® XXL)

Karat®:

Karat® XXL:



Ergoldsbacher Falzziegel/Sinterfalz (hornyolt/szinterezett hornyolt cserép) Robusztus és rusztikus kerámia  
tetőcserép nagy és zárt tetőfelületekhez. A kötéses fedési eljárásnak köszönhetően a hornyolt cserép különösen  
biztonságos viharok és heves csapadék ellen. • Anyagszükséglet/m2: kb. 15 darab • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál 
tetőhajlásszög: 30°

Natúrvörös Vörös engó-
bozott

Rézbarna engó-
bozott

Antracit engó-
bozott

Natúrvörös Vörös  
engóbozott

Antracit  
engóbozott

Rézbarna  
engóbozott

Nemesengóba 
gesztenye

Natúrvörös Vörös  
engóbozott

Rézbarna  
engóbozott

Szintervörös

Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® Egy klasszikus cserép új méretben. Az időtállóan szép és egyszerű formának 
köszönhetően széles körben alkalmazható. 4 kg-os csekély súlyának és optimális alakjának köszönhetően akár egy kézzel is 
rakható. • Anyagszükséglet/m2: kb. 10 darab • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 22°

Vörös  
engóbozott

Antracit  
engóbozott

Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® (nagyméretű hornyolt cserép) A csupán négyzetméterenkénti 10 
cserépnyi anyagszükségletének köszönhetően különösen gazdaságos. Egy hagyományos tetőcserépforma meggyőző, 

újragondolt változata. Csak 4,0 kg-os súlyának köszönhetően gyorsan és könnyen rakható. Robusztus és rusztikus kerámia 
tetőcserép. • Anyagszükséglet/m2: kb. 10 darab • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 22°

Ergoldsbacher Großfalzziegel (hornyolt cserép) Nagy felületének köszönhetően különösen gazdaságos. Csupán 
mintegy 3,6 kg-os csekély súlyának köszönhetően gyorsan és egyszerűen rakható. Robusztus és rusztikus kerámia tetőcserép. 
• Anyagszükséglet/m2: ab kb. 12,5 darabtól • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 28°

Natúrvörös Klasszik  
engóbozott

Újdonság!Újdonság!

Ergoldsbacher Monaco Mediterrán báj. Az Ergoldsbacher Monaco hagyományos, erősen tagolt, mediterrán tetőcserép. 
Markáns profilja a déli tájakról ismert fény- és árnyjátékot kölcsönzi az Ön tetőjének. A klasszik engóba harmonikusan 
kiválasztott színárnyalatokkal rendelkezik és tetszetős külsőt kölcsönöz a cserépnek. • Anyagszükséglet/m2: kb. 14,5 
darab • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 22°

Nemesengóba 
gyémántfekete

Újdonság!



Ergoldsbacher Mönchpfanne (barátcserép) A barátcserép erős fény-árnyék hatása jellegzetes külsőt kölcsönöz az Ön 
tetőjének. Éppen ezért ezt a markáns tetőcserepet mintha történelmi jelleggel bíró épületek és olaszos hangulatú házak számára 
teremtették volna. • Anyagszükséglet/m2: kb. 14,5 darab • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 22°

Ergoldsbacher Mönch- und Nonnenziegel (barát- és apácacserép) Korhű és kifejező. Mediterrán jellegével ideális 
egyedi kialakítású tetőkhöz és kerítésfalak lefedéséhez (cserépfül nélkül), igényes családi házak számára. Szárazon vagy habarccsal  
rakható. • Anyagszükséglet/m2: típustól függően • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 40°thrazit engo-
biert

Frank ereszcserép Rusztikus, tipikusan regionális karakterrel rendelkező felületekhez ajánlott. Keskeny vonal-
vezetése jellegzetessé teszi ezt a cserepet. Egyszerű eleganciájával hódít és szárazon vagy habarcssal rakható.  
• Anyagszükséglet/m2: kb. 17,5 darab • Minimális tetőhajlásszög: 10°, normál tetőhajlásszög: 40°

Natúrvörös Vörös  
engóbozott

Rézbarna 
engóbozott

Brazilbarna 
engóbozott

Nemesengóba 
gesztenye

Nemesengóba 
royalzöld

Példák különböző 
formákra

Berlini hódfarkú 
Potsdami hódfarkú

Ergoldsbacher Biberschwanzziegel/Sinterbiber (hódfarkú cserép/szinter hódfarkú cserép) Átfogó kialakítási 
lehetőségekkel rendelkező hagyományos tetőcserép. Az Erlus normál- és szintereljárással is gyártja. Sokféle színben, engóbo-
zásban, nemesengóbákban, valamint különböző felületekben és formákban kapható. • Anyagszükséglet/m2: kb. 36– 42 darab 
• Minimális tetőhajlásszög: 10° (szinter), 18° (hódfarkú), normál tetőhajlásszög: 30° (K

Siena  
(csak a szinter  

hódfarkú cserép  
esetében)

Szintervörös 
(csak a szinter 

hódfarkú cserép 
esetében)

Nemesengóba 
gyémántfekete

Natúrvörös

Standard natúrvörös  
Rézbarna  

engóbozott 

Standard antracit 
engóbozott

Alter Hof  
típus

Füssen  
típus

Nymphenburg 
típus

Seligenthal 
típus

Trausnitz  
típus

Natúrvörös

A színek csak az eredeti tetőcserepek alapján 
garantálhatók, természethű színprezentáció  
nyomtatásban nem érhető el.

Valamennyi képre vonatkozik:

Antracit  
engóbozott



Minden épület egyedülálló. A tető ugyanolyan egyedi, mint a ház lakói. A megfelelő tető kiválasz-

tásához átfogó kivitelezési lehetőségek állnak rendelkezésére: akár hagyományos vagy modern 

formáról, akár meleg, vöröses árnyalatokról vagy egyéb színekről, akár egyszerű szanálásról 

vagy építészeti mesterműről is van szó. Az Erlusnál mindenki megtalálja az igényeinek megfelelő 

modellt. Fedezze fel részleteiben a tetőcserepek sokrétűségét: minden formát, minden színt. 

Mindez az egyedi, jellegzetes otthon érdekében.

Áttekintés | Minden helyre a megfelelő cserepet

Ergoldsbacher  
Forma®

Ergoldsbacher  
Hohlfalz XXL 

(ívelt hornyolt cserép)

Ergoldsbacher  
Karat®

Ergoldsbacher  
Karat® XXL 

Ergoldsbacher  
Linea®

Ergoldsbacher 
Großfalzziegel XXL® 

(nagyméretű hornyolt 
cserép)

Ergoldsbacher  
Forma®

Ergoldsbacher  
Hohlfalz XXL 

(ívelt hornyolt cserép)

Ergoldsbacher  
Karat® XXL 

Ergoldsbacher  
Reformpfanne XXL®

Ergoldsbacher  
E58 S

Ergoldsbacher  
E58 SL

Ergoldsbacher  
Großfalzziegel 

(hornyolt cserép)

Ergoldsbacher  
Biberschwanzziegel 

(hódfarkú cserép)

Ergoldsbacher  
Mönchpfanne 
(barátcserép)

Frank  
ereszcserép

Ergoldsbacher  
Mönch- und  

Nonnenziegel  
(barát- és apácacserép)

Ergoldsbacher  
Linea®

Ergoldsbacher  
Großfalzziegel XXL® 

(nagyméretű 
hornyolt cserép)

Ergoldsbacher  
E58 MAX®

Ergoldsbacher  
Falzziegel 

(kisméretű 
hornyolt cserép)

Ergoldsbacher  
E58

Ergoldsbacher  
E58 MAX®

Ergoldsbacher  
E58 SL

Ergoldsbacher  
Falzziegel (kisméretű 

hornyolt cserép)

Ergoldsbacher  
E58 S

Univerzális cserepek 

Formatervezett cserepek 

Nagyméretű cserepek 

Cserepek szanáláshoz 

Történelmi jellegű cserepek 

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

Ezen prospektus német nyelvről lett lefordítva. Mivel nyelvi inter- 
pretáció miatt eltérések adódhatnak, külön felhívjuk figyelmüket, 
hogy csak az eredeti német tartalom érvényességét szavatoljuk. Kétely 
esetén mindig a DIN EN 1304 érvényes. 

© ERLUS AG 2008. Minden jog fenntartva. Jelen dokumentumokat 
szerzői jog védi, és – akárcsak részben is – kizárólag az ERLUS AG előzetes 
engedélyével  sokszorosíthatók, módosíthatók vagy közölhetők bármilyen 
formában és bármilyen médiumon keresztül, vagy tárolhatók adatbázisban  
vagy egyéb adattároló rendszerekben. Az előzetes engedély nélküli  
felhasználás a mindenkori szerzői jogok megsértését jelenti. 05
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