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Katrai būvei vispiemērotākais dakstiņš.
Katra būve ir vienreizēja tāpat kā cilvēki, kuri tur dzīvo. Ipaši tas attiecas uz ēkas jumtu. 
Firma ERLUS dod Jums daudz dažādu iespēju un variantu ēkas jumta izskatam, vienalga 
vai tas būtu klasisks, vēsturisks vai moderna stila. Tāpat ir iespējama liela krāsu dažādība, 
speciāli risinājumi jumta atjaunošanai vai jumta dakstiņi īpaša dizaina objektiem. Iepazīstaties
šajā katalogā ar visu formu un krāsu dažādību Ergoldsbahas māla dakstiņu sortimentā 
induviduālai un nesalīdzināmai mājai.

UNIVERSĀLI
Lepazīstaties ar mūsu iecienītāko un
pārbaudītāko dakstiņu klasiku visā tās
dažādībā.

LIELA LAUKUMA
Augsts ekonomiskums, jo mazs patēriņš.

ATJAUNOŠANA
Attaisnojiet visas vajadzības jumtu 
atjaunošanai ātri un fleksibli. 

VĒSTURISKI
Materiāls, kas atbilst mūsdienu būvniecības
prasībām, lai saglabātu vēturisko. 

VIDUSJŪRAS
Baudiet dienvidniecisku šarmu tipiski 
Vidusjūras formās un krāsās.

DIZAINS
Bagātiniet īpašus būvobjektus ar mūsu dizaina
balvām apbalvotiem jumta dakstiņiem. 

PAŠATTĪROŠIE
Beigas netīram jumtam! ERLUS LOTUS® – 
pirmais pašattīrošais jumts.
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SORTIMENTS

Ergoldsbahas 
E58 

Ergoldsbahas 
E58 MAX

Ergoldsbahas
E58 S 

Ergoldsbahas
E58 SL 

Ergoldsbahas
E58 PLUS

Ergoldsbahas 
Karāts

Ergoldsbahas 
Karāts XXL 

Ergoldsbahas 
Linea

Ergoldsbahas
Forma

Ergoldsbahas 
reformas dakstiņš SL

Ergoldsbahas 
Monaco

Ergoldsbahas 
mūka dakstiņi

Franku rievotie
dakstiņi

Ergoldsbahas 
bebrastes dakstiņi

Ergoldsbahas 
lielās ieloces 
dakstiņi

Ergoldsbahas 
mūka un mūķenes
dakstiņi

Ergoldsbahas 
ieloces dakstiņi

Īstās krāsas saistības attiecas tikai uz oriģināliem dakstiņiem. Krāsu un modeļu izmaiņu tiesības tiek paturētas.

Ergoldsbahas 
dobās ieloces 
dakstiņi SL

Ergoldsbahas 
lielās ieloces 
dakstiņi XXL

Ergoldsbahas 
reformas 
dakstiņš XXL
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UNIVERSĀLI
Sabalansētā attiecība starp funkcionalitāti un dizainu: tie ir mūsu klasiskie
jumta dakstiņi. Noteikti arī Jūs atradīsiet sev īstos dakstiņus šajā plašajā
formu un krāsu klāstā. 

UNIVERSĀLI
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Antracīts, 
angobēts*
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Dabīgais 
māla tonis 

Sarkans,
angobēts

Kastaņbrūns,
pastiprināti

angobēts

Karaliski zaļš,
pastiprināti 

angobēts

Dimanta melns,
pastiprināti 

angobēts

Ergoldsbahas E58 MAX – samazināti ieklāšanas izdevumi, saglabājot E58 optiku.
Ideāls funkcionalitātes un formas savienojums lielākā formātā rada vienreizēju un vienmēr aktuālu jumta segumu. 
• Patēriņš uz m2: apm. 11,5 gab .
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 20°

Antracīts, 
angobēts

Antracīts, 
angobēts

Ergoldsbahas E58 – kopš 1958. Gada pārdots pāri par 1,5 miljardu: E58 ir visvairāk
pārdotie māla dakstiņi Vācijā. 
Mūsu klasika ir ideāls funkcionalitātes un formas savienojums jau vairāk kā 50 gadus. Rezultāts ir vienreizējs 
un vienmēr aktuāls segums. 
• Patēriņš uz m2: apm. 14,5 gab.                                                                                                                                 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 20°

Dabīgais 
māla tonis 

Vara brūns, 
angobēts*

Brazīlijas brūns,
angobēts

Autunno, 
angobēts

Kastaņbrūns,
pastiprināti 

angobēts

Dimanta melns,
pastiprināti 

angobēts

Sakņu brūns, 
pastiprināti 

angobēts

Ergoldsbahas E 58 S – optimāli pielāgots atjaunošanai.
Jau vairāk kā pusi gadsimta šie dakstiņi sajūsmina ģimenes. Ergoldsbahas E58 S dakstiņi ar lielo savstarpējo dakstiņu
nobīdi sevi apliecina kā ideāli jumtu atjaunošanai. 
• Patēriņš uz m2: apm. 13,9 – 14,9 gab.                                                                                                                            
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22°

Kobaltzils, 
pastiprināti 

angobēts

*iespējams arī kā ERLUS LOTUS®, 
skatīt 27. lpp.

Rustik,
angobēts

E’cotta,
angobēts

Vara brūns, 
angobēts

Dabīgais 
māla tonis 

Sarkans,
angobēts*



Dabīgais 
māla tonis 

Sarkans,
angobēts

Melns matēts, 
angobēts

Safīrmelns, 
pastiprināti 

angobēts

Dabīgais 
māla tonis 

Sarkans,
angobēts    

Vara brūns, 
angobēts

Antīks,
angobēts

Kastaņbrūns, 
pastiprināti 

angobēts

Antracīts, 
angobēts

Vara brūns, 
angobēts

Antracīts, 
angobēts

Melns matēts,
angobēts

Kastaņbrūns,
pastiprināti 

angobēts

Titānsudrabots,
pastiprināti 

angobēts

Dimanta melns,
pastiprināti 

angobēts

Burgunda sarkans,
pastiprināti 

angobēts 

Ergoldsbahas E58 SL – savieno visas E 58 grupas labās īpašības vienā ekonomiskā dakstiņā.
Dizains ir konsekvents turpinājums Ergoldsbahas E 58 lēzeno jumtu dakstiņam. Vēl lielākā savstarpējā daktiņu
nobīde dod iespēju izmaksās izdevīgākai jumtu renovācijai kā E 58 S.
• Patēriņš uz m2: apm. 11,5 – 12,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 20°

UNIVERSĀLI      LIELA LAUKUMA ATJAUNOŠANA VĒSTURISKI VIDUSJŪRAS DIZAINS PAŠATTĪROŠIE 7

Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi – tradicionāli ieloces dakstiņi ar 20% lielāku 
seguma laukumu. 
Īpaši ekonomiski dakstiņi, jo lielā noseguma un mazā svara dēļ tie ir viegli un ātri uzklājami. 
Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi, uzklāti pa ielocēm, ir droši vētras laikā arī bez speciāla sastiprinājuma. 
• Patēriņš uz m2: no apm. 12,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 25°

Ergoldsbahas dobās ieloces dakstiņi SL – maigas formas, bet izturīgi.
Neparasta virsma, vienmēr aktuāls un izskatīgs segums, skaists gaismas un ēnojuma iespaids. 
Ergoldsbahas dobās ieloces dakstiņi SL ir vairāk kā reģionāla alternatīva vēsturisku pieminekļu aizsardzībai. 
• Patēriņš uz m2: no apm. 11,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 20°

Jauns

Jauns

Dabīgais 
māla tonis 

Sarkans,
angobēts
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LIELA LAUKUMA
Zīmīgi un ekonomiski: Firmas ERLUS „Lielie“ ir viegli un ātri uzklājami un
pārliecina ar savu rentabilitāti. 

LIELA LAUKUMA

9



Sarkans,
angobēts

Vara brūns, 
angobēts

Antracīts, 
angobēts

Melns matēts, 
angobēts

10

   Ergoldsbahas E58 PLUS – E58, PLUS formātā.                                                                         
Pārliecina ar harmoniskām proporcijām un konsekventu E58 klasiskā profila izpildījumu. Ergoldsbahas E58 PLUS
piedāvā tīkamu optiku, kā arī virsmas kvalitāti, kas ir kā augstvērtīgas kvalitātes norma. PLUS formāts ir īpaši
piemērots liela laukuma renovācijai. 
• Patēriņš uz m2: no apm. 7,4 – 8 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 20°

Vara brūns, 
angobēts

Melns matēts, 
angobēts

Titāna sudrabots,
pastiprināti 

angobēts

Safīrmelns, 
pastiprināti 

angobēts

Ergoldsbahas Karāts XXL – bez konkurences tirgū: Karāta – dizains ekonomiskā 
XXL formātā.                                                                                                                                
Vienreizēja un nesalīdzīnāma optika. Skaidrais dizains un suverēnais izskats universālam pielietojumam 
gan stāviem, gan lēzeniem jumtiem raksturo „Reddot design awards“ balvas uzvarētāju.
• Patēriņš uz m2: no 9 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 20° 

Sarkans,
angobēts

Ergoldsbahas E58 MAX – samazināti noklāšanas izdevumi saglabājot E58 optiku.
Ideāls funkcionalitātes un formas savienojums lielākā formātā rada vienreizēju un vienmēr aktuālu jumta segumu. 
• Patēriņš uz m2: apm. 11,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 20°

Jauns

Dabīgais 
māla tonis 

Sarkans,
angobēts

Kastaņbrūns,
pastiprināti

angobēts

Dimanta melns,
pastiprināti 

angobēts

Antracīts, 
angobēts

Kobaltzils, 
pastiprināti 

angobēts

Karaliski zaļš,
pastiprināti 

angobēts
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Ergoldsbahas Forma – vienreizējs dizaina un ekonomiskuma savienojums.
Šo dakstiņu sievišķīgās līnijas atbilst vēlmei pēc formu harmonijas. Šis jumta segums reprezentē izsmalcinātu dzīvesveidu,
pārliecina ar savu ekonomiskumu un atbilst mūsdienu būvniecības prasībām. Īpaši piemēroti šie dakstiņi ir četrslīpju 
jumtu segumam. Jumtu atjaunošanai šie dakstiņi ir interesanta alternatīva klsiskajiem lēzeno jumtu dakstiņiem. 
• Patēriņš uz m2: apm. 9,8 – 10,25 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22°

Sarkans,
angobēts

Vara brūns, 
angobēts

Antracīts, 
angobēts

Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi XXL – tradicionāli dakstiņi, kuri ir augstvērtīgas 
kvalitātes norma.                                                                                                                        
Šo dakstiņu modernais dizains, kas ir tradicionālās dakstiņu formas pārliecinoša un jauna interpretācija, padarīja 
tos par „iF design awards“ balvas uzvarētāju. Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi XXL noklāti pa ielocēm ir īpaši 
stabili un izturīgi vētras laikā arī bez speciāla sastiprinājuma.
• Patēriņš uz m2: 9,8 – 10,25 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22°

Dabīgais 
māla tonis 

Antracīts, 
angobēts

Dimantmelns,
pastiprināti 

angobēts

Ergoldsbahas reformas dakstiņš XXL – reformas dizains ekonomiskā XXL formātā.
Nemainigi skaistā un lietišķā forma garantē plašu pielietojuma spektru. 
• Patēriņš uz m2: apm. 9,8 – 10,25 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22°

Sarkans,
angobēts

Sintergaišpelēks,
pastiprināti 

angobēts

Sinerpelēks, 
pastiprināti 

angobēts

Ergoldsbahas Linea – Gludi, tīras formas, kosekventi. 
“iF design award“ balvas uzvarētaju raksturo estētiski mierigā forma ar konsekventi taisnām līnijām. 
Īpašā apdedzināšanas metode pie apm. 1200° C, piešķir šiem dakstiņiem īpašu noturību pret agresīvo 
apkārtējās vides ietekmi. 
• Patēriņš uz m2: apm. 10,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 25° 

Sintersarkans Sarkans angobēts,
sinterapdedzināts

Sarkans,
angobēts

Vara brūns, 
angobēts

Kastaņbrūns,
pastiprināti 

angobēts

Kobaltzils, 
pastiprināti 

angobēts

Dimanta melns,
pastiprināti 

angobēts

Burgundsarkans,
pastiprināti 

angobēts

Antracīts, 
angobēts

Titāna sudrabots,
pastiprināti 

angobēts

Sintermelns matēts,
pastiprināti 

angobēts

Jauns

UNIVERSĀLI      LIELA LAUKUMA ATJAUNOŠANA VĒSTURISKI VIDUSJŪRAS DIZAINS PAŠATTĪROŠIE
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ATJAUNOŠANA
Jumtu atjaunošanai ir īpaši svarīga materiāla pielāgojamība. Firma ERLUS piedāvā
Jums plašu sortimentu dažādām renovēšanas vajadzībām piemērotiem jumta
dakstiņiem. Dakstiņi ar maksimālu nobīdes spēju un noklājami lielos laukumos. 

ATJAUNOŠANA



Vara brūns, 
angobēts

Antracīts, 
angobēts

Melns matēts,
angobēts

Kastaņbrūns,
pastiprināti 

angobēts

Titān sudrabots,
pastiprināti 

angobēts

Dimanta melns,
pastiprināti 

angobēts

Burgundasarkans,
pastiprināti 

angobēts 

Jauns

Jauns

Dabīgais 
māla tonis 

Sarkans,
angobēts

Antracīts, 
angobēts*

Vara brūns, 
angobēts*

Brazīlijas brūns,
angobēts

Autunno, 
angobēts

Kastaņbrūns,
pastiprināti 

angobēts

Dimanta melns,
pastiprināti 

angobēts

Sakņu brūns, 
pastiprināti 

angobēts

*iespējams arī kā ERLUS LOTUS®, 
skatīt 27. lpp.

Rustik,
angobēts

E’cotta,
angobēts

Dabīgais 
māla tonis 

Sarkans,
angobēts*
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   Ergoldsbahas E58 PLUS – E58 PLUS formātā.                                                                                 
Pārliecina ar harmoniskām proporcijām un konsekventu E58 klasiskā profila izpildījumu. Ergoldsbahas E58 PLUS 
piedāvā tīkamu optiku, kā arī virsmas kvalitāti, kas ir kā augstvērtīgas kvalitātes norma. PLUS formāts ir īpaši piemērots
liela laukuma renovācijai. 
• Patēriņš uz m2: no apm. 7,4 – 8 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 20°

Ergoldsbahas E 58 S – optimāli pielāgots atjaunošanai.
Jau vairāk kā pusi gadsimta šie dakstiņi sajūsmina ģimenes. Ergoldsbahas E58 S dakstiņi ar lielo savstarpējo dakstiņu
nobīdi sevi apliecina kā ideāli jumtu atjaunošanai. 
• Patēriņš uz m2: apm. 13,9 – 14,9 gab.                                                                                                                            
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22°

Sarkans,
angobēts

Vara brūns, 
angobēts

Antracīts, 
angobēts

Ergoldsbahas E58 SL – savieno visas E 58 grupas labās īpašības vienā ekonomiskā dakstiņā.
Dizains ir konsekvents turpinājums Ergoldsbahas E 58 lēzeno jumtu dakstiņam. Vēl lielākā savstarpējā daktiņu
nobīde dod iespēju izmaksās izdevīgākai jumtu renovācijai kā E58 S.
• Patēriņš uz m2: apm. 11,5 – 12,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 20°

Melns matēts, 
angobēts

Jauns



Dabīgais 
māla tonis 

Sarkans,
angobēts    

Vara brūns, 
angobēts

Antīks,
angobēts

Kastaņbrūns, 
pastiprināti 

angobēts

Antracīts, 
angobēts

Dabīgais 
māla tonis 

Sarkans,
angobēts

Melns matēts, 
angobēts

Safīrmelns, 
pastiprināti 

angobēts

Vara brūns, 
angobēts

Brazīlijas brūns,
angobēts

Sarkans,
angobēts

Dabīgais 
māla tonis 

Antracīts, 
angobēts

Burgundasarkans,
pastiprināti 

angobēts 

JaunsJauns
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Ergoldsbahas reformas dakstiņi SL – reformas dizains SL- formātā.
Ergoldsbahas reformas dakstiņš SL jūs pārliecinās ar savu īpaši labo pielāgojamību jumtu atjaunošanā. 
Šo dakstiņu klasiskā, taisnā un laikmetīgā forma nodrošina to plašu pielietojumu mūsdienīgā arhitektūrā. 
• Patēriņš uz m²: no apm. 12,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 25°

Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi – tradicionāli ieloces dakstiņi ar 20% lielāku
seguma laukumu. 
Īpaši ekonomiski dakstiņi, jo lielā noseguma un mazā svara dēļ tie ir viegli un ātri uzklājami. 
Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi uzklāti pa ielocēm ir droši vētras laikā arī bez speciāla sastiprinājuma. 
• Patēriņš uz m2: no apm. 12,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 25°

Ergoldsbahas dobās ieloces dakstiņi SL – maigas formas, bet izturīgi.
Neparasta virsma, vienmēr aktuāls un izskatīgs segums, skaists gaismas un ēnojuma iespaids. 
Ergoldsbahas dobās ieloces dakstiņi SL ir vairāk kā reģionāla alternatīva vēsturisku pieminekļu aizsardzībai. 
• Patēriņš uz m2: no apm. 12,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 25°

UNIVERSĀLI      LIELA LAUKUMA ATJAUNOŠANA VĒSTURISKI VIDUSJŪRAS DIZAINS PAŠATTĪROŠIE
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VĒSTURISKI
Vēsturisku celtņu atjaunošana ir sabalansētība starp autentisku vizuālo
izskatu un mūsdienu kvalitātes normām. Firma ERLUS Jums piedāvā plašu
vēsturisku formu dakstiņu klāstu, kas atbilst mūsdienu kvalitātes standartiem. VĒSTURISKI
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Dabīgais 
māla tonis 

Ergoldsbahas ieloces dakstiņi – vēsturiskais oriģināls. 
Izturīga un rustikāla jumta keramika, kas domāta lielām, slēgtām jumta platībām. Noklāti pa ielocēm, šie dakstiņi
nodrošina, arī bez īpašiem sastiprinājumiem, lielu jumta drošību un izturību vētru un stipra lietus laikā. Sinterieloces
variantā šie dakstiņi ir īpaši izturīgi pret apkārtējās vides ietekmi.
• Patēriņš uz m2: apm. 15 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 30°

Franku rievotie dakstiņi – reģionāli raksturīgie vēsturisku celtņu jumtiem.
Slaidās līnijas un vienkāršā elegance padara šo dakstiņu nesajaucamu ar citiem modeļiem. 
Iespējama gan sausā ieklāšana, gan ieklāšana ar javu. 
• Patēriņš uz m2: apm. 17,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 40°

Dabīgais 
māla tonis 

Ergoldsbahas mūka dakstiņi – klasiskā mūka/mūķenes optika ekonomiskā izpildījumā.
Spēcīgā gaismas un ēnas saspēle piešķirs Jūsu jumtam izteiksmīgumu. Šie dakstiņi ir īpaši piemēroti vēsturiskām
ēkām un ēkām itāļu stilā. 
• Patēriņš uz m2: apm. 14,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22° 

Dabīgais 
māla tonis 

Sarkans,
angobēts

Vara brūns, 
angobēts

Siterieloces,
sintersarkans



Brazīlijas brūns,
angobēts*

19

Dabīgais 
māla tonis

* (tikai apaļgriezumam)

Ergoldsbahas mūka un mūķenes dakstiņi – vēsturiski precīzi un izteiksmīgi.
Ar Vidusjūras noskaņu ideāli piemēroti pretenciozu privātmāju individuāliem jumtu risinājumiem un mūru 
(bez izvirzījuma) nosegšanai. Firma ERLUS ir šāda tipa dakstiņu ražotājs Vācijā un piedāvā sešus dažādus šo
dakstiņu variantus pastāvīgā sortimentā. 
• Patēriņš uz m2: atkarīgs no modeļa
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 40°

Standarta
dabīgais 

māla tonis 

Modelis 
Trausnitz, tikai

dabīgais 
mala tonis

Standarta 
vara brūns, 

angobēts

Standarta 
antracīts, 
angobēts

Modelis Alter Hof,
tikai dabīgais 

māla tonis, 
gluds vai raupjš

Modelis Füssen,
tikai dabīgais

māla tonis

Modelis 
Nympfenburg, 

tikai dabīgais 
māla tonis, 

smilšu noklājums

Modelis 
Seligenthan,

tikai dabīgais 
māla tonis

Sinterbebraste,
sintersarkans

Sinterbebraste,
Siena*

Berlīnes 
bebraste 

Potsdamas 
bebraste

Piemērs
dažādiem 

griezumiem

Saksijas 
bebraste

Sarkans, 
angobēts*

Vara brūns, 
angobēts

Kastaņbrūns,
pastiprināti 
angobēts*

Antracīts, 
angobēts

Historic, 
angobēts

Dimantmelns,
pastiprināti 

angobēts

Ergoldsbahas bebrastes dakstiņi – šie dakstiņi ir visiecienītākie baznīcu un vēsturisku 
pieminekļu jumtu atjaunošanai.
Klasisks dakstiņš, kāds jau kopš gadu simtiem tiek lietots jumtu ieklāšanā. Ar šiem dakstiņiem var iegūt mierīgas un
noslēgtas platības iespaidu. Tie ir vienmēr aktuāli un ar plašām pielietojuma iespējām. Firma ERLUS kā tirgus virsmu
un griezumu līderis piedāvā šīs nozares plašāko standartsortimentu bebrastes tipa dakstiņiem.
• Patēriņš uz m2: pm. 33,7 – 44,5 gab. (atkarīgs no formāta un klāšanas veida)
• Minimālais jumta slīpums: 10°(sinterbebrastes dakstiņiem) 18° (bebrastes dakstiņiem), 

Vidējais jumta slīpums: 30° 

UNIVERSĀLI      LIELA LAUKUMA ATJAUNOŠANA VĒSTURISKI VIDUSJŪRAS DIZAINS PAŠATTĪROŠIE
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Jumts nav tikai vienkāršs mājas aizsargs pret laika apstākļiem, bet gan arī
pasvītro mājas raksturu un rada emocijas. Ar firmas ERLUS dakstiņiem klasiskajās
Dienvidu reģionu formās un krāsās Jūsu māja iegūs daļu ši reģiona dzīves veida.

VIDUSJŪRAS

VIDUSJŪRAS
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Dabīgais 
māla tonis 

Klassik,
angobēts

Rosso,
angobēts

Umbra,
angobēts

Ergoldsbahas Monaco – Dienvidu valdzinājums ražots Vācijā.
Ergoldsbahas Monaco ir klasiski Vidusjūras tipa dakstiņi ar augstu profilu, kas ir pielāgoti Viduseiropas 
klimtam. Izteiktais šo dakstiņu profils piešķir jumtam dienvidu reģioniem raksturīgo gaismas un ēnu spēli. 
Angobētiem dakstiņiem ir harmoniski saskaņotas krāsu nianses, kas piešķir tiem pievilcīgu izskatu. Vācijā
ražotas Dienvidu zemju sajūtas.
• Patēriņš uz m2: apm. 14,5 gab.
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22°

Dabīgais 
māla tonis 

Ergoldsbahas mūka dakstiņi – spēcīgs gaismas un ēnu saspēles efekts.
Spēcīgā gaismas un ēnas saspēle piešķirs Jūsu jumtam izteiksmīgumu. Šie dakstiņi ir īpaši piemēroti vēsturiskām
ēkām un ēkām itāļu stilā. 
• Patēriņš uz m2: apm. 14,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22° 

Autunno,
angobēts

Ergoldsbahas E58 S – optimāli pielāgots atjaunošanai.
Ergoldsbahas E 58 S dakstiņi ar lielo savstarpējo daktiņu nobīdi sevi ideāli apliecina jumtu renovācijai 
un atjaunošanai. Jaunajās Dienvidzemēm raksturīgajās krāsās tie izstaro Vidusjūras dzīves valdzinājumu. 
• Patēriņš uz m2: apm. 13,9 – 14,9 gab.                                                                                                                         
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22°

Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi – tradicionāli ieloces dakstiņi ar 20%
lielāku seguma laukumu.
Īpaši ekonomiski dakstiņi, jo lielā noseguma un mazā svara dēļ tie ir viegli un ātri uzklājami. 
Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi uzklāti pa ielocēm ir droši vētras laikā arī bez speciāla 
sastiprinājuma. Arī Vidusjuras tipa izpildījumā „antīki angobēts“.
• Patēriņš uz m2: no apm. 12,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 25°

Antik,
angobēts

Rustik,
angobēts

E’cotta,
angobēts

UNIVERSĀLI      LIELA LAUKUMA ATJAUNOŠANA VĒSTURISKI VIDUSJŪRAS DIZAINS PAŠATTĪROŠIE
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Firmas ERLUS jumta dakstiņus raksturo ne tikai to ilgā kalpošana, bet arī
vienmēr aktuālais dizains. To pierāda dakstiņu dažādās aizraujošās krāsas un
formas, no kurām vairākas ir apbalvotas konkursos. Šie dakstiņi ir iespaidīgs
individualitātes un raksturīguma papildinājums Jūsu būvprojektam. 

DIZAINS



Vara brūns, 
angobēts

Melns matēts, 
angobēts

Titāna sudrabots,
pastiprināti 

angobēts

Safīra melns, 
pastiprināti 

angobēts

Sarkans,
angobēts

24

Dabīgais 
māla tonis 

Vara brūns, 
angobēts

Antracīts,
angobēts

Titānsudrabots,
pastiprināti 

angobēts

Ergoldsbahas Karāts – 40 gadi ar vienreizēju formu, tehniku un dizainu.
Šo dakstiņu dizains neseko īslaicīgām modes tendencēm, bet gan piešķirs Jūsu jumtam pārliecinošu un 
reprezentatīvu izskatu. Šajos dakstiņos ir jūtama 40 gadu garumā uzkrātā pieredze īpaši lēzenu jumtu segšanā,
tādēļ tie ir pret nokrišņiem drošākais jumta segums lēzeniem jumtiem. Vienkārši vienmēr aktuāli un pimklasīgi.
• Patēriņš uz m²: apm. 15 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 7°   , Vidējais jumta slīpums: 16°   

Ergoldsbahas Linea – Gludi, tīras formas, kosekventi. 
“iF design award“ balvas uzvarētaju raksturo estētiski mierigā forma ar konsekventi taisnām līnijām.
Īpašā apdedzināšanas metode pie apm. 1200° C, piešķir šiem dakstiņiem īpašu noturību pret agresīvo
apkārtējās vides ietekmi. 
• Patēriņš uz m2: apm. 10,5 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 25° 

Ergoldsbahas Karāts XXL – bez konkurences tirgū: Karāta – dizains ekonomiskā 
XXL formātā.                                                                                                                               
Vienreizēja un nesalīdzīnāma optika. Skaidrais dizains un suverēnais izskats universālam pielietojumam 
gan stāviem, gan lēzeniem jumtiem raksturo „Reddot design awards“ balvas uzvarētāju.
• Patēriņš uz m2: no apm. 9 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 20° 

Sintergaišpelēks,
pastiprināti 

angobēts

Sinerpelēks, 
pastiprināti 

angobēts

Sintersarkans Sarkans angobēts,
sinterapdedzināts

Sintermelns matēts,
pastiprināti 

angobēts



Sarkans,
angobēts

Vara brūns, 
angobēts

Kastaņbrūns,
pastiprināti 

angobēts

Kobaltzils, 
pastiprināti 

angobēts

Dimanta melns,
pastiprināti 

angobēts

Burgundsarkans,
pastiprināti 

angobēts

Antracīts, 
angobēts

Titāna sudrabots,
pastiprināti 

angobēts

Jauns
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Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi XXL – tradicionāli dakstiņi, kuri ir augstvērtīgas
kvalitātes norma.                                                                                                                     
Šo dakstiņu modernais dizains, kas ir tradicionālās dakstiņu formas pārliecinoša un jauna interpretācija, padarīja
tos par „iF design awards“ balvas uzvarētāju. Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi XXL noklāti pa ielocēm ir īpaši
stabili un izturīgi vētras laikā arī bez speciāla sastiprinājuma.
• Patēriņš uz m2: 9,8 – 10,25 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22°

Sarkans,
angobēts

Vara brūns, 
angobēts

Antracīts,
angobēts

Dabīgais 
māla tonis 

Ergoldsbahas Forma – vienreizējs dizaina un ekonomiskuma savienojums.
Šo dakstiņu sievišķīgās līnijas atbilst vēlmei pēc formu harmonijas. Šis jumta segums reprezentē izsmalcinātu
dzīvesveidu, pārliecina ar savu ekonomiskumu un atbilst mūsdienu būvniecības prasībām. Īpaši piemēroti šie 
dakstiņi ir četrslīpju jumtu segumam. Jumtu atjaunošanai šie dakstiņi ir interesanta alternatīva klsiskajiem lēzeno
jumtu dakstiņiem. 
• Patēriņš uz m2: apm. 9,8 – 10,25 gab. 
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22°

UNIVERSĀLI      LIELA LAUKUMA ATJAUNOŠANA VĒSTURISKI VIDUSJŪRAS DIZAINS PAŠATTĪROŠIE
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Beigas netīram jumtam! ERLUS LOTUS® dakstiņu virsējā kārtā iededzinātais slānis,
izmantojot saules gaismu, atgrūž un sadala tādus organiskos netīrumus kā odrējus,
sūnas un aļģes. Lietus tos noskalo no jumta. Jumts, kas klāts ar ERLUS LOTUS® 

dakstiņiem salīdzinot ar līdz šim ražotajiem dakstiņiem, saglabājas ilgāk tīrs. 

PAŠATTĪROŠIE



LotusbrūnsLotussarkans Lotusmelns

27

Ergoldsbahas E 58 S – optimāli pielāgoti atjaunošanai ar jaunākās tehnoloģijas virsmu.
Jau vairāk kā pusi gadsimta šie dakstiņi sajūsmina ģimenes. Ergoldsbahas E58 S dakstiņi ar lielo savstarpējo 
dakstiņu nobīdi sevi ideāli apliecina ideāli jumtu renovācijai. Pieejami arī ar pašattīrošo ERLUS LOTUS® virsmu.
• Patēriņš uz m2: apm. 13,9 – 14,9 gab.                                                                                                                         
• Minimālais jumta slīpums: 10°, Vidējais jumta slīpums: 22°

UNIVERSĀLI      LIELA LAUKUMA ATJAUNOŠANA VĒSTURISKI VIDUSJŪRAS DIZAINS PAŠATTĪROŠIE
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Ergoldsbahas E58 

Ergoldsbahas E58 S 

Ergoldsbahas E58 MAX

Ergoldsbahas E58 SL

Ergoldsbahas E58 PLUS

Ergoldsbahas Karāts XXL 

Ergoldsbahas Forma

Ergoldsbahas Karāts

Ergoldsbahas Linea

Ergoldsbahas ieloces dakstiņi



29

KLĀJUMA PIEMĒRI

Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi

Ergoldsbahas reformas dakstiņš XXL

Ergoldsbahas dobās ieloces dakstiņi SL Ergoldsbahas Monaco

Franku rievotie dakstiņi

Ergoldsbahas lielās ieloces dakstiņi XXL

Ergoldsbahas reformas dakstiņš SL

Ergoldsbahas mūka dakstiņi

Ergoldsbahas mūka un mūķenes dakstiņi Ergoldsbahas bebrastes dakstiņi

UNIVERSĀLI      LIELA LAUKUMA ATJAUNOŠANA VĒSTURISKI VIDUSJŪRAS DIZAINS PAŠATTĪROŠIE
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Ja Jūs vēlaties īstenot lielus plānus, tad Jums ir vajadzīgs stiprs partneris,
kuram Jūs varat 100% uzticēties. Firma ERLUS grib būt tieši šāds Jūsu 
partneris. ERLUS ir viens no vadošajiem jumta dakstiņu ražotājiem un
labprāt konsultēs Jūs dakstiņu izvēlē un izanalizēs precīzi Jūsu vajadzības. 

LABA IZVĒLE
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Jūs vēlaties vairak uzzināt par ERLUS jumta dakstiņu augsto kvalitāti un dažādajām pielietojuma iespējām
jaunbūvēm un jumtu atjaunošanā? Tad, lūdzu, pasūtiet plašāku informāciju un jautājiet vietējam pārdevējam 
vai zvaniet mums pa telefona Nr. +49 8773/18–0. Vietējās pārdošanas vietas un plašāku informāciju par mūsu 
firmas produktiem Jūs varat atrast interneta lapā: www.erlus.com.

Plašāka informācija

Piezīmes:



  ERLUS AG
Hauptverwaltung
Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: +49 (0)8773 18-0 · Telefax: +49 (0)8773 18-113
E-Mail: info@erlus.com 
Internet: www.erlus.com

ERLUS AG
Werk Ergoldsbach
Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

ERLUS AG
Werk Teistungen
Hundeshagener Str. 3 · D-37339 Teistungen

GIMA-Werk Marklkofen
Girnghuber GmbH
Ludwig-Girnghuber-Str. 1 · D-84163 Marklkofen
Telefon: +49 (0)8732 24-0 · Telefax: +49 (0)8732 24-200
E-Mail: verkauf@gima-ziegel.de
Internet: www.gima-ziegel.de

ERLUS Logistik-Zentrum Brüggen
Stiegstraße 60 · D-41379 Brüggen

ERLUS Logistik-Zentrum Hockenheim
Landauer Transportgesellschaft Doll KG
1. Industriestraße 12 · D-68766 Hockenheim

ERLUS Logistik-Zentrum Steinheim
Enderle Transporte
Talstraße 2 · D-71711 Steinheim-Höpfigheim
Telefon: +49 (0)7144 21467 · Telefax: +49 (0)7144 23066
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Prospekts sastādīts 2013 gada februārī. Ir iespējamas modeļu un krāsu izmaiņas.

Autortiesību norāde
© ERLUS AG 2013. Visas tiesības aizsargātas. Šo ar autortiesībam aizsargāto izdevumu vai tā daļas drīkst pavairot,
grozīt, jebkādā formā nodot mēdijiem vai iekļaut jebkādās datu krātuvēs tikai ar ERLUS AG iepriekšēju piekrišanu.
Materiālu izmantošana bez atļaujas tiks uzskatīta par autortiesību pārkāpumu.

Iesniegts:

SIA Niedru Jumti 
Lizuma iela 5J, Rīga, LV1006
Tel. 00 371 67520399 
Fax 00 371 67522693
info@jumti 
www.jumti.lv 


