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tot technisch product 
    Van natuurlijke grondstof 
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ERLUS Dakkeramiek: 
de perfectie
van gebakken aarde

Het is vermoedelijk 2.500 jaar geleden dat de eerste kleidakpan gebakken werd.

Ook vandaag nog zijn onze dakpannen van leem en klei. Alleen de productie is veel

complexer. Een ERLUS dakpan is een natuurproduct, dat tijd nodig heeft: van de

ontginning van de keramische massa, via het branden van de pan, tot en met het

verpakken op pallets duurt het rond de 30 dagen. Bovendien worden er hoge eisen

gesteld aan een dakpan. Hij moet het dak beschermen tegen regen en storm. Hij

moet stabiel zijn en voldoen aan talrijke normen. Al deze criteria zijn alleen mogelijk

met hightech productiemethoden en de rijke schat aan ervaring van onze 

medewerkers. 

Ergoldsbacher dakpannen hebben een uitstekende naam. Ze hebben een constant

hoge kwaliteit en een functioneel, stijlvol design. Omdat onze pannen bijzonder

vormvast zijn, kunnen ze gemakkelijk gelegd worden. Dat waarderen vooral onze

verwerkers. Hun eisen houden we ook altijd in het oog, als we nieuwe modellen

ontwikkelen of bestaande pannen optimaliseren. 

Het merk ERLUS drukt de hoge kwaliteitseis uit, die wij aan onszelf stellen: de 

omhoog gezette „e“ van het logo staat plaatsvervangend voor het predicaat 

„Excellent“. Dat bevestigen intussen ook tien internationale designprijzen die 

we gekregen hebben voor onze dakpannen. 



22 Modellen, 31 kleuren: 
bij ERLUS vindt
u uw droomdak

Voor ieder project  



 

De geschikte dakpan

Huizen zijn net zo verschillend als hun bewoners. Hetzij klassieke, historische of 

moderne architectuur – het dak als vijfde façade is kenmerkend voor de stijl van uw 

huis. De Ergoldsbacher kleidakpannen zijn er in 22 vormen en 31 kleuren. U vindt daar

gegarandeerd de juiste dakpan voor uw dak. Laat u op de volgende pagina’s inspireren

door de verschillende modellen en veelzijdige dakvormen. Wij beloven het u: met een

ERLUS dak wordt uw onroerend goed zeer waardevol! 
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Een slimme combinatie van design en efficiëntie
De Ergoldsbacher Forma® karakteriseert een zachte, goed geproportioneerde vorm. Hij is

onmiskenbaar en uniek in de markt. De designpan past bijzonder goed bij de moderne 

architectuur en dankzij zijn mooie kleuren geeft hij ook renovatieprojecten een individueel

uiterlijk. Zoals alle Ergoldsbacher dakpannen uit de latafstandgroep 38,5 cm is deze platte

dakpan heel snel te leggen en vanwege zijn lage profielhoogte uitstekend geschikt voor

punt- en schilddaken.

Rood Koperbruin Antraciet Kastanjebruin Titaanzilver

BordeauxroodDiamantzwart

Latafstandgroep 38,5 cm

Latafstand: 37,7 – 39,7 cm

Stuks per m²: vanaf 9,9 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

Sinterzwart matSinterlichtgrijs

Sinterrood Rood Sinterbrand Sinterbruin Sintergrijs

Hij staat voor een tijdloos design – glad, puur en esthetisch 
Het tijdloze design van de Ergoldsbacher Linea® is uitstekend geschikt voor de moderne 

architectuur. De gladde, pure vorm van de pan zorgt voor een optisch rustig oppervlak.

Samen met de passende ERLUS-accessoires werkt het dak heel esthetisch. Nieuwbouw of

modernisering – de verschuifspeling van 20 mm maakt in elk geval flexibel dekken 

mogelijk. De dakpan wordt op ± 1.200 °C gebrand met het sinterbrandproces. Dat is 

klinkerkwaliteit, die heel duurzaam is.

Latafstandgroep 38,5 cm  

Latafstand: 37,3 – 39,3 cm

Stuks per m²: ca. 10,5 stuks

Standaard dakhelling 25°

(gelegd in halfsteensverband, bij

verlegging in rijen 5° hoogte)

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Forma®

     Ergoldsbacher Linea®
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Uniek, modern, technisch – in een economisch XXL-formaat
Onze designklassieker Karat® was het voorbeeld voor de Ergoldsbacher Karat® XXL. Het

grote model werkt heel modern en technisch – dankzij zijn hoekige, rechtlijnige vorm en de

gelijkmatige vlakken. De tijdloze en onmiskenbare premium dakpan is ook bekroond met

een reddot design award. De Karat® XXL past heel goed op vlak hellende daken met een

standaard dakhelling van 20°. Bovendien kan hij snel gelegd worden en is hij op elk dak een

echte blikvanger!

Rood Koperbruin Zwart mat   Titaanzilver Saffierzwart

Latafstandgroep 38,5 cm

Latafstand: 38,5 - 40,5 cm

Stuks per m²: vanaf 9 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Karat® XXL

De traditionele dakpanvorm, modern geïnterpreteerd
De Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL® is de moderne interpretatie van de traditionele 

golfpan, waarvoor hij de designprijs iF design award ontving. Nog opmerkelijker zijn de 

technische details: ringsluiting, twee wervelkamers in het kopgebied, de constructie in het

schuifbereik van de golf en de verlegbaarheid in verband of in rijen maken de pan bijzonder

waterdicht. Bovendien zorgen een volledig keramische vorm van de ventilatienok zonder 

nokaansluitpan of andere systeemelementen voor een besparing op de bouwkosten.

Natuurlijk rood Rood Koperbruin Antraciet

Latafstandgroep 38,5 cm  

Latafstand: 37,7 – 39, 7 cm

Stuks per m²: vanaf 9,8 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Grote-golfpan XXL 



12

Het stijlvolle reformdesign in het tijdbesparende grote formaat
De Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® is een klassieke reformpan met duidelijke randen 

en uitgebalanceerde proporties. Daardoor is hij net zo goed geschikt voor de traditionele

bouwstijl als voor de moderne architectuur. De vlakke vorm van de Ergoldsbacher 

Reformpfanne XXL® past ook perfect bij punt- en schilddaken. De dakpannen in het 

10-formaat uit onze Ergoldsbacher XXL-familie is bovendien een mooi alternatief voor 

een gladde tegeldakpan.

Rood Antraciet

Latafstandgroep 38,5 cm  

Latafstand: 37,7 – 39,7 cm

Stuks per m²: vanaf 9,8 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

Diamantzwart

DiamantzwartKastanjebruin

Natuurlijk rood Rood Koperbruin Antraciet

Kobaltblauw Koningsgroen

De „grote E58” kan snel en voordelig gelegd worden 
Optisch oriënteert de Ergoldsbacher E58 MAX® zich op zijn voorbeeld, de Ergoldsbacher

E58; maar het verschil zit in het formaat. Door zijn 20 procent grotere dekoppervlak wordt

het leggen efficiënter. Vanwege zijn ruime groefspeling kan de E58 MAX® eenvoudiger 

verwerkt  worden en dankzij zijn dubbele zijsluitingen en de perfecte kop- en voetsluitingen

kunnen windzuiging en slagregen het dak niet optillen.

Latafstandgroep 38,5 cm 

Latafstand: 38,1 – 38,8 cm

Stuks per m²: ca. 11,5 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Reformpan XXL

     Ergoldsbacher E58 MAX®
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KastanjebruinBasaltgrijs

Natuurlijk rood Rood Koperbruin Antraciet Zwart mat 

Titaanzilver Diamantzwart Bordeauxrood

Een klassieker geperfectioneerd voor de renovatie 
De Ergoldsbacher E58 S – een lid van de beproefde Ergoldsbacher E58-familie –overtuigt

met zijn grote schuifbereik. Het maakt hem tot de ideale, legvriendelijke „omdekpan” voor

de renovatie. Een aanpassing aan het bestaande dak is zodoende bijzonder eenvoudig. 

Tijdrovende, kostelijke snijwerkzaamheden zijn met de populaire vlakke dakpan daarom 

eigenlijk niet nodig.

Natuurlijk rood Rood Koperbruin Brazilbruin Antraciet

Autunno

Latafstandgroep 34,0 cm  

Latafstand: 33,5 – 35,5 cm

Stuks per m²: vanaf 13,9 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4
Oudgrijs

Rustiek Kastanjebruin Wortelhout Diamantzwart

     Ergoldsbacher E58 S

De meest universele uit de Ergoldsbacher E58-familie
De Ergoldsbacher E58 SL verenigt alle voordelen van de Ergoldsbacher E58-familie in een

economische kleidakpan. Zijn vormgeving is gebaseerd op de klassieke Ergolds - bacher

E58; maar de vele details laten het verschil duidelijk zien. Hij is bijzonder geschikt voor de

renovatie van daken door zijn grote latafstandbereik. En doordat de legvriendelijke dakpan

een middelgroot formaat heeft, werkt zijn dekbeeld optisch kleiner.

Latafstandgroep 34,0 cm

Latafstand: 32,5 – 35,5 cm

Stuks per m²: vanaf 11,5 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

     Ergoldsbacher E58 SL
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De oervorm van de universele succesvolle modelserie
De universele Ergoldsbacher E 58 is sinds 1958 op de markt. Zestig jaar lang is het model

betrouwbaar beschikbaar, met een constant hoge kwaliteit. Daarom waarderen de verwerkers

de waardebestendige klassieker, omdat hij bijvoorbeeld voor om- en bedekkingen altijd 

nabesteld kan worden, of omdat de pan perfect aan een bestaand dak aansluit. De dakpan

is niet onderworpen aan de modetrends en is heel populair bij opdrachtgevers.

Natuurlijk rood Koperbruin Antraciet

Latafstandgroep 34,0 cm

Latafstand: 33,8 – 34,3 cm

Stuks per m²: ca. 14,5 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

Natuurlijk rood Rood Koperbruin Antraciet Antiek Sepia

De traditionele golfpan met een 20 procent groter dekoppervlak 
De vorm van de Ergoldsbacher grote-golfpan is weliswaar gebaseerd op zijn historische 

voorbeeld, de Ergoldsbacher golfpan, maar hij heeft een 20 procent groter dekoppervlak. 

Zo past hij zich heel goed aan de eisen voor een renovatie aan. Door zijn grote verschuifbereik 

kan hij eenvoudig gelegd worden, is hij heel flexibel en gemakkelijk in stand te houden. Een

vormtechnische bijzonderheid is zijn hoge rib, die de golving van de diepe watergeleidende

mulde scheidt: hij verhoogt bovendien de bescherming tegen het binnendringen van regen

en stuifsneeuw.

Latafstandgroep 34,0 cm  

Latafstand: 33,8 – 35,1 cm

Stuks per m²: vanaf 12,5 stuks

Standaard dakhelling 25°

(gelegd in halfsteensverband, bij

verlegging in rijen 5° hoogte)

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

     Ergoldsbacher E58

     Ergoldsbacher Grote-golfpan
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Hij is rechtlijnig, tijdloos en veelzijdig inzetbaar
De duidelijke lijnvoering van de Ergoldsbacher Reformpfanne SL is tijdloos. Daarom is 

hij in harmonie met veel huistypes en bouwstijlen. De verschuifbare dakpan is ook heel 

geschikt voor de renovatie. Met de variabele latafstand van 33,5 tot 36,5 cm is een 

optimale aanpassing aan bestaande daken mogelijk. Maar ook in de nieuwbouw kan 

de Ergoldsbacher Reformpfanne SL optisch accenten leggen, vooral bij moderne 

bouwvormen zonder uitstekend dak.

Natuurlijk rood Rood Koperbruin Brazilbruin

Latafstandgroep 34,0 cm  

Latafstand: 33,5 – 36,5 cm

Stuks per m²: ca. 12,2 – 13,3 stuks

Standaard dakhelling 25°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Reformpfanne SL

Antraciet Basaltgrijs   Bordeauxrood

Natuurlijk rood Rood Koperbruin Sintersluiting
Sinterrood

Het historische origineel, robuust en typisch streekgebonden
De Ergoldsbacher golfpan heeft een lange traditie: sinds meer dan honderd jaar wordt dit

model bij ERLUS geproduceerd. Tegenwoordig voldoet de klassieker aan de moderne eisen 

in een uitstekende kwaliteit, zonder zijn authentieke karakter te verliezen. Het zijn 

voorwaarden, die de monumentenzorg verlangt. Met het nieuwe 20 mm grote schuifbereik

– verkrijgbaar in de kleuren natuurrood en rood – is de pan nog beter afgestemd op de 

sanering. Daarmee past hij op praktisch alle daklatten, is compatibel met andere golfpan

modellen en uitstekend geschikt voor om- of bedekkingen.

Latafstandgroep 34 cm

Latafstand1): 32,6 – 34,6 cm

Latafstand2): 32,6 – 33,8 cm

Stuks per m²: vanaf 15,0 stuks

Standaard dakhelling 30°

Minimum dakhelling 10°

(gelegd in rijen of in

halfsteensverband)

Hagelweerstandsklasse 4

1) Natuurlijk rood, Rood, 2) Koperbruin,

Sintersluiting Sinterrood

     Ergoldsbacher golfpan
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De allrounder met 70 millimeter speelruimte
De nieuwe Ergoldsbacher Scala® verrast met een 70 millimeter verschuifspeling: een 

grote latafstand, die vooral loont bij om- en bedekkingen. Als de mooi gevormde pan 

getrokken of gestoten gelegd wordt, kan het dakoppervlak heel individueel gevormd 

worden. Vormtechnisch kan de moderne schuifpan zich ook laten zien: dubbele 

zijsluitingen, waterafvoer in de vierpuntsoverlap, dubbele voetsluiting en twee 

kopsluitingribben beschermen tegen stuifsneeuw, binnendringen van regen en 

windzuiging. De Scala® is er in vier kleuren – waarvan twee in sinterkwaliteit.

Natuurlijk rood Sinterrood Antraciet Sinterzwart mat

Latafstandgroep 34,0 cm  

Latafstand1): 31,0 – 38,0 cm

Latafstand2): 30,5 – 37,5 cm

Stuks per m²: vanaf 11,0 stuks

Standaard dakhelling 25°

(gelegd in halfsteensverband, bij

verlegging in rijen 5° hoogte)

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

1) Normaalbrand, 2) Sinterbrand 

     Ergoldsbacher Scala®

De karakteristieke golf toont een aantrekkelijk dekbeeld
Het bijzonder fijne oppervlak en de gebogen vorm van de Ergoldsbacher Hohlfalz SL zorgen

voor een tijdloos aantrekkelijk dekbeeld. Hij past zich goed aan de dakarchitectuur aan, 

zonder het regionale karakter van het huis te veranderen – een doorslaggevend argument

voor monumentenzorg. Bovendien heeft de universele dakpan een gegroefde drievoudige

overdekking in de vierpuntsoverlap. Daardoor ligt hij extra vast en houdt hij bijzonder goed

stand tegen regen en storm.

Natuurlijk rood Rood Zwart mat   Saffierzwart

Latafstandgroep 34,0 cm  

Latafstand: 32,5 – 35,5 cm

Stuks per m²: vanaf 11,5 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

       Ergoldsbacher holle dakpan met sluitingen

NIEUW
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Natuurlijk rood Klassiek Umbra Rosso

Een mediterraans model gemaakt voor onze weersomstandigheden
De vorm en de warme kleurtinten van de Ergoldsbacher Monaco vervullen de wens naar 

mediterrane flair en geven het huistype uit het zuiden zijn karakteristieke uiterlijk. Anders

dan in het zuiden is het dak in onze breedtegraden blootgesteld aan sterke weersinvloeden.

De technische details en het robuuste materiaal van de Monaco beschermen het tegen vorst,

wind en regen. De kleine platte dakpan is bovendien licht te hanteren en zodoende heel 

eenvoudig te leggen.

Latafstandgroep 34,0 cm  

Latafstand: 33,8 – 34.3 cm

Stuks per m²: ca. 14,5 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Monaco

De klassieke monnik-/nonnenoptiek in een economische uitvoering
De Ergoldsbacher Mönchpfanne is een goed compromis voor een monnik-/nonnendekking.

Het leggen is eenvoudiger, wat tijd en kosten bespaart. Anders dan de historische oervorm

kan deze pan zelfs een tot 22° vlakke dakhelling dekken. De monnikpan werkt bijzonder

mooi door zijn sterke licht- en schaduweffecten. Het markante profiel van de dakpan is 

ideaal voor gebouwen met een historisch karakter en huizen met een mediterrane flair.

Latafstandgroep 34 cm

Latafstand: 33,7 – 34,2 cm

Stuks per m²: ca. 14,5 stuks

Standaard dakhelling 22°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Mönchpan

Natuurlijk rood
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De oplossing voor vlak hellende daken
De Ergoldsbacher E58 RS® is het zesde model van de populaire E58-familie en een 

specialist voor vlak hellende daken. Met zijn verfijnde technische vormgeving is er een 

geringe dakhelling mogelijk (standaard dakhelling 16°, minimum dakhelling 10°), omdat 

het water op het panoppervlak perfect afgevoerd wordt. De markante profielhoogte van 

de ringsluiting met drievoudige kop- en zijsluiting en de directe waterafvoer zorgen ervoor,

dat de onderconstructie droog blijft. Kostbare extra maatregelen tegen regen kunnen 

achterwege blijven.

Rood Antraciet Koperbruin

Zwart mat   Diamantzwart Bordeauxrood

Latafstand: 36,0 - 36,6 cm

Stuks per m²: vanaf 12,5 stuks

Standaard dakhelling 16°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

     Ergoldsbacher E58 RS®

Natuurlijk rood Koperbruin Antraciet

Een historische dakpan in zes verschillende uitvoeringen
De historische Ergoldsbacher monnik- en nonnenpan is een klassieker bij de bescherming

van monumenten. ERLUS is de grootste Duitse aanbieder van monnik- en nonnenpannen.

Nast het „standaard“ model bieden wij zes andere modellen aan. Met de karakteristieke

vorm van de historische pan zijn individuele dakvormen en ook muurafdekkingen mogelijk.

Heel edel werkt de dakpan bijvoorbeeld op steile daken van veeleisende eengezinswoningen.

Latafstandgroep 34,0 cm

Stuks per m²: modelafhankelijk

Standaard dakhelling 40°

Minimum dakhelling 10°

     Ergoldsbacher Monnik- en nonnenpannen

Andere modellen:

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

NIEUW
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De unieke designpan voor vlak hellende daken
Na bijna 50 jaar kan men gerust spreken van een designklassieker. De Ergoldsbacher Karat®

heeft tot op vandaag niets van zijn actualiteit verloren. Hij kan perfect gecombineerd worden

met moderne architectuur en is technisch uniek. Met zijn minimum dakhelling van 7° is hij

uitstekend geschikt voor heel vlak hellende daken. Het is vooral te danken aan zijn verfijnde

technische vormgeving dat de pan bijzonder regenbestendig is: drievoudige kopsluiting,

dubbele zijsluiting en een vierpuntsoverlap met een beschermde vergrendelplug.

Latafstand: 32,6 – 33,1 cm

Stuks per m²: ca. 15 stuks

Standaard dakhelling 16°

Minimum dakhelling 7°

Hagelweerstandsklasse 4

     Ergoldsbacher Karat®

Natuurlijk rood Koperbruin Antraciet Titaanzilver Diamantzwart

De E58 in PLUS-formaat voor efficiënt leggen
De mooi gevormde grote-golfpan zet maatstaven: als eerste kleidakpan in Europa bereikt 

de Ergoldsbacher E58 PLUS® de hagelweerstandsklasse 5. De robuuste pan is ook bijzonder

regenbestendig, want vanwege zijn formaat vormen zich minder golven op het dakvlak. 

Bovendien is hij economisch, legvriendelijk (schuifbereik tot 30 mm) en daarom bijzonder

goed geschikt voor renovatieprojecten met een grote oppervlakte.

Latafstand: 40,5 – 43,5 cm

Stuks per m²: vanaf 7,4 stuks

Standaard dakhelling 20°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 5

     Ergoldsbacher E58 PLUS®

Rood Koperbruin Antraciet Zwart mat
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De klassieke beverstaartdakpan in klinkerkwaliteit
Robuust en duurzaam zijn eigenschappen, die belangrijk zijn bij de bescherming van 

monumenten. Door het sinterbrandproces op ± 1.200 °C bereikt de Ergoldsbacher 

Sinterbiber klinkerkwaliteit. Door de hoge brandtemperatuur wordt de scherf dichter en 

de wateropname kleiner. Deze pannen hebben een groot weerstandsvermogen en 

beschermen nog beter tegen breuk, vorst of begroening.

     Ergoldsbacher Sinter-Beverstaartpan

Sinterbever
Sinterrood    

Sinterbever Siena

Een historische vorm ook voor moderne objecten
De Ergoldsbacher Beverstaart-tegelpan wordt weliswaar heel vaak in de renovatie van 

monumenten ingezet, maar ook bij moderne eengezinswoningen kan de historische pan

een spannend contrast zijn. Vooral omdat de klassieker er in acht kleurnuances en vier 

verschillende profielen is (rond profiel, segmentprofiel, recht profiel, recht profiel met 

afgeronde hoeken). Samen met de verschillende dekkingen, zoals de kroon- of dubbele

dekking, zorgen deze variaties voor een eindeloze speelruimte in de dakarchitectuur.

Natuurlijk rood Rood Koperbruin Brazilbruin

Antraciet KastanjebruinHistorisch

Stuks per m² (dubbele dekking,

kroondekking: 33,7 – 44,5 stuks,

dekking- en formaatafhankelijk;

Standaard dakhelling 30°

Minimum dakhelling 18°

Hagelweerstandsklasse 4

Diamantzwart

     Ergoldsbacher Beverstaart-Tegelpan

Stuks per m² (dubbele dekking,

kroondekking: 33,7 – 44,5 stuks,

dekking- en formaatafhankelijk;

Standaard dakhelling 30°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4
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Een holle pan, die typisch is voor een hele regio
De Frankische bovenpan komt veel voor in Franken, Thüringen en de aangrenzende regio’s.

Zijn slanke lijnen maakt deze pan onmiskenbaar en hij kenmerkt daar het daklandschap.

Hiermee draagt ERLUS bij aan het behoud van de regionale bouwtraditie. De historische

dakpan kan droog vastgeklemd of in beton gedekt  worden.

Stuks per m² : vanaf 17,5 stuks

Standard dakhelling 40°

Minimum dakhelling 10°

Hagelweerstandsklasse 4

     Fränkischer Rinnenziegel

De grote veelzijdigheid voor de bescherming van monumenten
De beverstaartdakpan speelt tot nu toe een belangrijke rol bij de renovatie van 

monumenten. Omdat hier de voorgeschreven formaten of standaard oplossingen zelden

passen, biedt ERLUS snel beschikbare objectproducten. Hiertoe behoren individuele 

profielen, oppervlakken of vormen: van de Wapenbever, de Augsburger Dombever tot en

met de Handslagbever. Met dit omvangrijke assortiment heeft de ERLUS Biberschwanzziegel

uit bijna 1.000 jaar dakpanambacht gereproduceerd – en dat in een vaste topkwaliteit.

Op aanvraag kunnen wij voor individuele objecten speciale profielen, dikten en 

oppervlakken maken. Hier enkele voorbeelden:

     ERLUS Beverhandwerk

Hagelweerstandsklassen:

Kerkbever 5

Handslagbever 5+

Natuurlijk rood
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Het ERLUS kleurenpalet: 
31 kleuren, eindeloze speelruimte

Natuurlijk rood   

Kastanjebruin

Sintergrijs

Rood

Bordeauxrood

Titaanzilver

Sinterrood

Brazilbruin

Sinterlichtgrijs

Rood Sinterbrand

Sinterbruin   

Basaltgrijs 

Koperbruin

Antraciet

Zwart mat   

Wortelhout   

Oudgrijs

Sinterzwart mat
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Diamantzwart Rosso

Sinterbever Siena

Saffierzwart

Klassiek

Kobaltblauw

Umbra

Koningsgroen

Sepia Antiek Rustiek

Autunno

Historisch

Enkel originele dakpannen geven een goed beeld van de kleur. Vraag een monster aan!
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ERLUS kan terugkijken op een bedrijfsgeschiedenis vol traditie. Ongeveer 175 jaar geleden werden

de eerste kleidakpannen geproduceerd: in Ergoldsbach, in Neder-Beieren, ook de naamgever van

onze dakpan. Tegenwoordig produceert het middenstandsbedrijf zijn hoogwaardige dakkeramiek

in de vestigingen Neufahrn en Marklkofen in Beieren en Teistungen in Thüringen. Met rond de 500 

medewerkers zijn wij een belangrijke werkgever in de regio – veel families werken al sinds 

generaties voor ERLUS.

De ERLUS AG: 
een modern bedrijf met 
regionale wortels

sinds generaties
Hoogwaardige kwaliteit 
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ERLUS heeft nog meer te bieden,
laat u informeren.

Kent u eigenlijk onze innovatieve ERLUS schoorsteensystemen en het nieuwe
ERLUS ventilatienetwerk Via Vento S?

Neem contact met ons op of vraag het uw lokale handelaar. Details van alle ERLUS 

producten, uitgebreid brochuremateriaal, adressen van handelaren of andere informatie

over ERLUS vindt u bovendien op onze website.

www.erlus.com
info@erlus.com
T 08773 18-170
F 08773 18 49300
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Model- en kleurwijzigingen voorbehouden. Origineelgetrouwe kleurweergave kan in de gedrukte brochure 
niet gegarandeerd worden. Deze brochure is in overeenstemming met de stand van mei 2018.

Aanwijzing auteursrechten. © ERLUS AG 2018. Alle rechten voorbehouden. Deze met auteursrechten 
beschermde documenten mogen – ook bij wijze van uitzondering – alleen met voorafgaande toestemming van
ERLUS AG verveelvoudigd, gewijzigd of in willekeurige vorm of aan een willekeurig medium doorgegeven of in
een databank of een ander gegevensopslagsysteem opgeslagen worden. Het gebruik zonder voorafgaande
toestemming geldt als overtreding van de onderhavige Copyrightbepalingen. 

ERLUS Logistiek centrem
           Köln

ERLUS Logistiek centrem
Hockenheim

ERLUS 
Logistiek centrem
Steinheim

GIMA Fabriek
Marklkofen

ERLUS 
Hoofdkantoor/Fabriek

Neufahrn

ERLUS Fabriek
 Ergoldsbach

ERLUS Fabriek
Teistungen

ERLUS AG
Hauptstraße 106

84088 Neufahrn/NB

T 08773 18-0

F 08773 18 49300

info@erlus.com

www.erlus.com

Exclusief verdeler voor België:
Heylen NV
Floraliënlaan 4

2600 Berchem (Antwerpen) 

België

Tel.: + 32 (03) 239 99 99

Fax: + 32 (03) 239 00 91

E-Mail: info@heylentrading.be

Internet: www.heylentrading.be
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