Dachówki ceramiczne

Do produkcji dachówek ceramicznych nie
potrzeba zbyt wiele. Wystarczy woda, ziemia (glina) i ogień. Z tych trzech
pierwotnych „żywiołów”
powstaje jedno z najbardziej znanych i cenionych
pokryć dachowych.

DACHÓWKI
CERAMICZNE

W Polsce ceramika dachowa
wzbudza z roku na rok coraz większe zainteresowanie. Jako materiał o długiej tradycji, a co za tym
idzie powszechnie sprawdzony
w różnych częściach świata, został historycznie zaakceptowany.
Doskonale opanowana technologia wytwarzania, ekologiczny
surowiec o ciekawym wzornictwie i długiej trwałości, proste
wykonawstwo – to jedne z wielu
zalet jakie można przypisać temu
pokryciu. Dachówka ceramiczna
produkowana jest w wielu wzorach i kolorach. Domeną karpiówki
– wzory chyba najpopularniejszego i oferowanego nieomal przez
wszystkich producentów, są dachy
o nachyleniu ok. 45°. Ponadto

małe gabaryty karpiówki predestynują ją do pokryć dachów skomplikowanych, wielopołaciowych,
wielokrotnie łamanych, łukowych,
wieżyczek itp. W ofercie producentów znaczące miejsce zajmują dachówki wielkoformatowe,
zakładkowe. Są one przeznaczone do krycia dachów o średnim
nachyleniu, w układzie jednowarstwowym. Szczelność pokrycia
zapewniają ukształtowane na
krawędziach kształtek precyzyjne
zamki i zakładki. Najpopularniejsze w tej grupie są dachówki typu:
marsylka, holenderska, romańska,
esówka.
Fot: RuppCeramika,
Koramic, Jacobi, Creaton.
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Dachówki ceramiczne

KARPIÓWKA

Renesansowa Universo

Dostępne kolory: naturalna czerwień, angoby: czerwona, miedziana, brązowa, zielona, antracytowa, ceglasta
angoba szlachetna , glazury: zielona, niebieska, czarna
(niektóre kolory dostępne na zamówienie i wyłącznie w
wykroju półokrągłym)
Dostępne wykroje: półokrągła, segmentowa, prosta, gotycka, sześciokątna, wieżowa, żłobkowana krótka i długa
Zapotrzebowanie dachówek:
ok. 36 szt/m
Zapotrzebowanie gąsiora:
ok. 3 szt/mb
Wymiary:
38,0 cm x 18,0 cm
Ciężar 1 sztuki:
ok. 1,8 kg
ok. 64,8 kg
Ciężar 1 m2:
Ilość sztuk na palecie:
480 i 420 dla glazur
Min. kąt nachylenia dachu:
30° lub 24° przy
zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba,
miedziano-brązowa angoba, czarna angoba,
saharyjska angoba, toskańska angoba
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 10,2 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora:
ok. 3 szt./mb
Długość krycia:
ok. 37,0 - 39,0 cm
Średnia długość krycia:
ok. 38,0 cm
Szerokość krycia:
ok. 25,1 cm
Wymiary:
48,6 cm x 31,2 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 4,6 kg
ok. 48,3 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
200 szt.
Ilość szt./paczkę:
5 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
22/16

NOW
OŚĆ
Renesansowa Alegra 8

Renesansowa Alegra 10

Dostępne kolory:
ceglasta angoba, czarna angoba
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 8,7 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora:
ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:
ok. 37,0 - 40,0 cm
Średnia długość krycia:
ok. 38,5 cm
Szerokość krycia:
ok. 28,5 cm
Wymiary:
47,8 cm x 33,6 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 4,5 kg
ok. 39,2 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
180 szt.
Ilość szt./paczkę:
4 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
16/12

Dostępne kolory: naturalna czerwień, ceglasta angoba
szlachetna, czarna angoba szlachetna, czarna glazura
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 10,7 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora:
ok. 3,0 szt./mb
Długość krycia:
ok. 33,0 - 37,0 cm
Średnia długość krycia:
ok. 35,0 cm
Szerokość krycia:
ok. 25,2 cm
Wymiary:
47,5 cm x 30,2 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 4,2 kg
ok. 47,9 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
210 szt.
Ilość szt./paczkę:
5 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
30/24
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Renesansowa E32
Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba,
czarna angoba, czerwona zabytkowa angoba, czarna
zabytkowa angoba, kasztanowa angoba szlachetna, orzechowa angoba szlachetna, grafitowa angoba szlachetna,
czarna angoba szlachetna
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 14,5 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora
ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:
ok. 34,7 - 35,3 cm
Średnia długość krycia:
ok. 35,0 cm
Szerokość krycia:
ok. 19,5 cm
Wymiary:
41,4 cm x 25,0 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 3,2 kg
ok. 46,4 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
280 szt.
Ilość szt./paczkę:
7 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
22/16

Marsylka Mondo 11

Marsylka

Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba,
miedziano-brązowa angoba, czarna angoba, staromiejska
angoba
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 11,0 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora:
ok. 3,0 szt./mb
Długość krycia:
ok. 36,4 - 38,4 cm
Średnia długość krycia:
ok. 37,4 cm
Szerokość krycia:
ok. 23,9 cm
Wymiary:
45,8 cm x 28,4 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 4,2 kg
ok. 46,2 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
240 szt.
Ilość szt./paczkę:
5 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
22/16

Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba,
brązowa angoba, antracytowa angoba, grafitowa angoba,
ceglasta angoba szlachetna, czarna angoba szlachetna
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 12,0 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora nr 11:
ok. 2,5 szt./mb
Zapotrzeb. gąsiora nr 12:
ok. 3,0 szt/mb
Zapotrzeb. gąsiora pulpit.:
ok. 2,5 szt/mb
Długość krycia:
ok. 33,0 - 36,0 cm
Średnia długość krycia:
ok. 34,5 cm
Szerokość krycia:
ok. 23,2 cm
Wymiary:
42,5 cm x 27,0 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 3,5 kg
43,8 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
240 szt.
Ilość szt./paczkę:
6 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
30/24
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Renesansowa L15
Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba,
brązowa angoba, antracytowa angoba, grfitowa angoba,
ceglasta angoba szlachetna, mahoniowa angoba szlachetna, czarna angoba szlachetna, miodowa glazura,
wiśniowa glazura, niebieska glazura, zielona glazura
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 12,5 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora nr 11:
ok. 2,5 szt./mb
Zapotrzeb. gąsiora nr 12:
ok. 3,0 szt./mb
Zapotrzeb. gąsiora pulpit.:
ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:
ok. 35,5 - 36,5 cm
Średnia długość krycia:
ok. 36,0 cm
Szerokość krycia:
ok. 22,2 cm
Wymiary:
45,0 cm x 28,2 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 3,9 kg
ok. 48,8 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
240 szt.
Ilość szt./paczkę:
6 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
22/16

Dachówki ceramiczne

Marsylka Tradi 15
(dawniej E20)

Holenderka Madura

Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba, czarna zabytkowa angoba, kasztanowa angoba
szlachetna
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 14,8 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora nr 20:
ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:
ok. 33,0 - 34,0 cm
Średnia długość krycia:
ok. 33,5 cm
Szerokość krycia:
ok. 20,2 cm
Wymiary:
40,5 cm x 23,7 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 3,1 kg
ok. 45,9 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
256 szt.
Ilość szt./paczkę:
8 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
30/24

Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba,
ceglasta angoba szlachetna, mahoniowa angoba szlachetna, czarna angoba szlachetna
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 11,1 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora nr 11:
ok. 2,5 szt./mb
Zapotrzeb. gąsiora nr 12:
ok. 3,0 szt./mb
Zapotrzeb. gąsiora pulpit.:
ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:
ok. 33,5 - 37,5 cm
Średnia długość krycia:
ok. 35,5 cm
Szerokość krycia:
ok. 23,7 - 24,5 cm
Wymiary:
45,6 cm x 28,9 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 3,9 kg
ok. 44,9 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
216 szt.
Ilość szt./paczkę:
6 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
30/24

Holenderka Cavus 14

Holenderka OVH

Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba,
czarna angoba, czarna angoba szlachetna
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 14,0 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora:
ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:
ok. 32,5 - 34,5 cm
Średnia długość krycia:
ok. 33,5 cm
Szerokość krycia:
ok. 20,8 cm
Wymiary:
42,7 cm x 25,8 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 3,2 kg
ok. 46,4 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
240 szt.
Ilość szt./paczkę:
6 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
22/16

Dostępne kolory: naturalna czerwień, rustykalna angoba, amarantowa angoba, czerwona angoba, czarna
angoba, wiśniowa angoba szlachetna. czarna angoba
szlachetna, czarna glazura, wiśniowa glazura
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 15,9 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora:
ok. 3,0 szt./mb
Długość krycia:
ok. 30,8 cm
Średnia długość krycia:
ok. 30,8 cm
Szerokość krycia:
ok. 20,4 cm
Wymiary:
36,7 cm x 26,7 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 2,6 kg
ok. 41,4 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
378 szt.
Ilość szt./paczkę:
6 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
30/24
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NO

WO

ŚĆ

Holenderka Esówka 451

Reńska Cosmo 11

Dostępne kolory: naturalna czerwień, rustykalna angoba, amarantowa angoba, wiktoriańska czerwień, antracyt,
wiktoriański antracyt
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 18,7 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora:
ok. 2,9 szt./mb
Długość krycia:
ok. 28,1 cm
Średnia długość krycia:
ok. 28,1 cm
Szerokość krycia:
ok. 19,0 cm
Wymiary:
35,5 cm x 24,6 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 2,65 kg
ok. 49,6 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
384 szt. / 260 szt. dla kolorów
antracyt i iktoriański antracyt
Ilość szt./paczkę:
8 szt. / brak paczek dla kolorów
antracyt i wiktoriański antracyt
Min. kąt nachylenia (°):
25

Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba,
miedziano-brązowa angoba, platynowa angoba
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 11,2 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora:
ok. 3,0 szt./mb
Długość krycia:
ok. 36,2 - 38,0 cm
Średnia długość krycia:
ok. 37,1 cm
Szerokość krycia:
ok. 24,1 cm
Wymiary:
45,8 cm x 28,4 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 4,2 kg
ok. 47,0 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
240 szt.
Ilość szt./paczkę:
5 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
25/19

NO

WO

ŚĆ

Reńska Cosmo 12

Reńska Cosmo 15

Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba, miedziana angoba, kasztanowa angoba szlachetna,
czarna angoba szlachetna
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 12,3 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora:
ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:
ok. 32,5 - 36,5 cm
Średnia długość krycia:
ok. 34,5 cm
Szerokość krycia:
ok. 22,3 cm
Wymiary:
42,5 cm x 26,1 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 3,4 kg
ok. 44,4 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
280 szt.
Ilość szt./paczkę:
7 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
30/24

Dostępne kolory: czerwień naturalna, czerwona angoba,
czerwona zabytkowa angoba, czarna angoba, czarna
zabytkowa angoba, kasztanowa angoba szlachetna, grafitowa angoba szlachetna
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 15,0 - 20,0 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora:
ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:
ok. 25,0 - 34,0 cm
Średnia długość krycia:
ok. 29,5 cm
Szerokość krycia:
ok. 20,0 cm
Wymiary:
40,7 cm x 23,8 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 3,0 kg
ok. 45,0 - 60,0 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
280 szt.
Ilość szt./paczkę:
7 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
30/24
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dACHÓWKA PŁAsKA ACTUA 10

RoMAńsKA KARTHAgo 14

Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba, czarna angoba, grafitowa angoba szlachetna, czarna
angoba szlachetna
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 10,5 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora nr 25:
ok. 3,0 szt./mb
Długość krycia:
ok. 34,2 - 38,5 cm
Średnia długość krycia:
ok. 35,8 cm
Szerokość krycia:
ok. 24,8 cm
Wymiary:
47,4 cm x 28,5 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 4,3 kg
ok. 47,3 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
240 szt.
Ilość szt./paczkę:
5 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
30/24

Dostępne kolory: naturalna czerwień, czerwona angoba,
saharyjska angoba, toskańska angoba, śródziemnomorska angoba
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 13,9 szt./m2
Zapotrzeb. gąsiora:
ok. 2,5 szt./mb
Długość krycia:
ok. 33,0 - 34,5 cm
Średnia długość krycia:
ok. 33,8 cm
Szerokość krycia:
ok. 20,9 cm
Wymiary:
42,4 cm x 26,2 cm
Ciężar 1 szt:
ok. 3,9 kg
ok. 56,6 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość szt./paletę:
200 szt.
Ilość szt./paczkę:
5 szt.
Min. kąt nachylenia (°):
22/16

MnICH-MnIsZKA
Dostępne kolory: naturalna czerwień, rustykalna angoba
Zapotrzeb. dachówek:
ok. 15,0 par/m2
Zapotrzeb. gąsiora nr 11:
ok. 2,5 szt./mb
Zapotrzeb. gąsiora nr 12:
ok. 3,0 szt/mb
Długość krycia:
ok. 34,5 - 36,5 cm
Średnia długość krycia:
ok. 35,5 cm
Szerokość krycia:
ok. 18,9 cm
Wymiary:
mnich 42,0 cm x 16,0 cm
mniszka 41,2 cm x 18,9 cm
Ciężar 1 pary:
ok. 3,9 kg
ok. 58,5 kg/m2
Ciężar 1 m2:
Ilość par/paletę:
228 par
Min. kąt nachylenia (°):
40/34
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sIRIUs

TURMAlIn

Iloœæ sztuk na 1 m2 dachu: 12,9; Waga 1 sztuki/1 m2
[kg]: 3,8/49; Odstêp ³at [cm]: 36,4; Min./max. k¹t nachylenia dachu: od 22°; Wytrzyma³oœæ na z³amanie
[N]: zgodnie z normą; Mrozoodpornoœæ [liczba cykli]:
zgodnie z normą; Nasi¹kliwoœæ (%): zgodnie z norm¹;
Gwarancja [lat]: 20; Liczba kolorów: ceglany, miedziany; barwienie w masie: br¹zowy, antracytowy; Oferta
uzupe³niaj¹ca: kalenica grzbiet, obrze¿a dachu, wentylacja, przejœcie przez dach – dachówki przelotowe, kominki wentylacyjne; system komunikacji na dachu, system
przeciwœniegowy, elementy uzupe³niajace; Orientacyjna
cena: ceny w cennikach na www.ruppceramika.pl

Iloœæ sztuk na 1 m2 dachu: 11,1 – 11,8; Waga 1 sztuki/1 m2 [kg]: 4,4/48,84; Odstêp ³at [cm]: 35,5 – 38,0;
Min./max. k¹t nachylenia dachu: od 30°; Wytrzyma³oœæ
na z³amanie [N]: zgodnie z normą; Mrozoodpornoœæ
[liczba cykli]: zgodnie z normą; Nasi¹kliwoœæ (%):
zgodnie z norm¹; Gwarancja [lat]: 20; Liczba kolorów:
miedziany, antracytowy, kasztanowy, szary; Oferta
uzupe³niaj¹ca: kalenica grzbiet, obrze¿a dachu, wentylacja, przejœcie przez dach – dachówki przelotowe,
kominki wentylacyjne; system komunikacji na dachu,
system przeciwœniegowy, elementy uzupe³niajace; Orientacyjna cena: ceny w cennikach na
www.ruppceramika.pl

RUBIn 13v

oPAl

Iloœæ sztuk na 1 m dachu: 12,4 – 13,5; Waga 1 sztuki/
1 m2 [kg]: 3,2/39,7; Odstêp ³at [cm]: ~ 33,0 – 36,0;
Min./max. k¹t nachylenia dachu: od 16°; Wytrzyma³oœæ
na z³amanie [N]: zgodnie z normą; Mrozoodpornoœæ
[liczba cykli]: zgodnie z normą; Nasi¹kliwoœæ (%):
zgodnie z norm¹; Gwarancja [lat]: 20; Liczba kolorów:
miedziany, barwienie w masie: brązowy, antracytowy,
kasztanowy, tekowy, czarny kryształ, czarny brylant;
Oferta uzupe³niaj¹ca: kalenica grzbiet, obrze¿a dachu,
wentylacja, przejœcie przez dach – dachówki przelotowe,
kominki wentylacyjne; system komunikacji na dachu,
system przeciwœniegowy, elementy uzupe³niajace; Orientacyjna cena: ceny w cennikach na www.ruppceramika.
pl

Iloœæ sztuk na 1 m dachu: od 33,7; Waga 1 sztuki/
1 m2 [kg]: od 1,8/60,7; Odstêp ³at [cm]: krycie podwójne: 14,5 – 16,5; krycie w koronkę: 19,0 – 33,0; Min./
max. k¹t nachylenia dachu: od 30°; Wytrzyma³oœæ na
z³amanie [N]: zgodnie z normą; Mrozoodpornoœæ [liczba cykli]: zgodnie z normą; Nasi¹kliwoœæ (%): zgodnie
z normą; Gwarancja [lat]: 20; Liczba kolorów: angoby:
czerwony naturalny, miedziany, br¹zowy, antracytowy;
angoby b³yszcz¹ce: kasztanowy, tekowy, czarny brylantowy, czarny kryształowy, sosnowy; Oferta uzupe³niaj¹ca:
kalenica grzbiet, obrze¿a dachu, wentylacja, przejœcie
przez dach, kominki wentylacyjne; system komunikacji na dachu, system przeciwœniegowy, elementy
uzupe³niajace; Orientacyjna cena: ceny w cennikach
na www.ruppceramika.pl
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KLASSIK

AMBIENTE

krój zaokrąglony

krój segmentowy

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

96
36
1,52
61,5
14,5 -16,5
30
90
ponad normę
ponad normę
5,5
50 lat

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

AMBIENTE

AMBIENTE

krój prosty

krój sześciokątny

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja
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4
36
1,87
67,32
14,5 - 16,5
30
90
ponad normę
ponad normę
5,5
50 lat

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

4
36
1,8
65
14,5 - 16,5
30
90
ponad normę
ponad normę
5,5
50 lat

3
36
1,7
61,2
14,5 - 16,5
30
90
ponad normę
ponad normę
5,5
50 lat

Dachówki ceramiczne

AMBIENTE

AMBIENTE

krój gotycki

krój łukowy

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

3
36
1,8
64,8
14,5 - 16,5
30
90
ponad normę
ponad normę
5,5
50 lat

SAKRAL

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

1
36
1,8
64,8
14,5 - 16,5
30
90
ponad normę
ponad normę
5,5
50 lat

KERA-BIBER

8
36
2,4
86,4
14,5 - 16,5
30
90
ponad normę
ponad normę
5,5
50 lat

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

6
36
1,6
57,6
14,5 - 16,5
30
90
ponad normę
ponad normę
5,5
50 lat
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Dachówki ceramiczne

MAGNUM

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

FUTURA

4
8,4
5,2
44,2
38,7 - 40,5
12
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

HERZZIEGEL

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja
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Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

19
10,8
4,2
47,4
36 - 38,8
10
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

RUSTICO

1
14,4
3,1
44,7
33,4 - 34,8
20
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

5
14,5
2,9
43,5
32,8 - 34,5
20
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

Dachówki ceramiczne

VIVA

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m+
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

MZ 3

12
13,1
3,5
45,8
34,2 - 35,5
12
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

PREMION

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

5
14,0
3,5
49,0
34,2 - 35,7
12
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

HARMONIE

12
11,6
3,3
40,6
35,4 - 37,8
10
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

11
14,2
3,3
45,6
32,8 - 35,2
12
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat
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Dachówki ceramiczne

RATIO

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

MAXIMA

13
11,7
3,4
40,8
35,7 - 38,1
16
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat
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12
9,5
4,3
43,4
31,0 - 35,0
16
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

DOMINO

OPTIMA

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

12
11,9
3,7
47,5
33 - 38
16
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

8
12,4
4,0
50,8
34,3 - 35,4
16
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

Dachówki ceramiczne

SINFONIE

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

ANTICO

7
10,9
4,9
56,0
36,1 - 38,9
10
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

BALANCE

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli )
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

1
13,9
4,2
60,1
34,9 - 35,9
12
90
ponad normę
ponad normę
ponad normę
50 lat

ELEGANZ

8
8,4
4,4
38,8
40,6 - 43,1
12
90
ponad normę
ponad normę
5,5
50 lat

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

3
14
3,1
44,7
33,4 - 34,8
20
90
ponad normę
ponad normę
5,5
50 lat
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Dachówki ceramiczne

gRATUs

Liczba kolorów
Ilość sztuk/ m2
Waga sztuki
Waga 1 m2
Odstęp łat
Min. kąt nachylenia
Max. kąt nachylenia
Wytrzymałość na złamanie
Mrozoodporność (ilość cykli)
Nasiąkliwość w %
Gwarancja

6
11,9
3,6
45,3
32,0 - 35,5
16
90
ponad normę
ponad normę
5,5
50 lat

NOW
OŚĆ

MonZAplus

PIeMonT

Wymiary (dł./ szer.):
ok. 464 mm / 304 mm
ok. 9,8
Ilość szt. / m2:
Waga 1 szt.:
ok. 3,95 kg
ok. 38,71
Waga 1 m2 dachu:
Dostępne kolory:
antracytowa angobowana
miedziana angobowana, kasztanowa angobowana,
czarnobrązowa tobago glazurowana,
trentino angobowana (NOWOŚĆ!)
Mrozoodporność:
150 cykli
Średnia długość pokrycia:
ok. 393 mm
Średnia szerokość pokrycia:
ok. 263 mm
Zalecany kąt nachylenia dachu:
22°
Minimalny kąt nachylenia dachu:
16°
Gwarancja:
30 lat
Uzupełnieniem oferty jest kompatybilny i kompletny system akcesoriów. Pozwalają one na szybkie i gwarantujące odpowiednią jakość wykonania krycie dachu, wraz z możliwością prawidłowego wykonania zaplanowanych detali architektonicznych.

Ilość szt. / m2:
ok. 10,8
Waga 1 szt.:
ok. 3,9 kg
ok. 42 kg
Waga 1 m2 dachu:
Najnowszą dachówkę ceramiczną marki Röben, wyróżnia
przede wszystkim fakt, że jest przesuwna. Średni rozstaw
łat dla niej to ok. 38 cm, przy czym tolerancja wynosi ±15
mm, dzięki specjalnie zaprojektowanym zamkom. Ułatwia
to poprawne ułożenie całej połaci. Nowe zamki gwarantują
także wyjątkową szczelność.
Dachówką PIEMONT można więc kryć nawet dachy o tak
małych kątach nachylenia jak 16° (przy zastosowaniu standardowych zabezpieczeń pod dachówką). Rozmiar nowej
dachówki ułatwia prace dekarskie, jednocześnie umożliwiając wykonanie tak precyzyjnych fragmentów dachu, jak
np. wole oko. Niewątpliwą zaletą tej nowości jest także
jej nowoczesny, delikatnie spłaszczony kształt. Dachówka
PIEMONT będzie dostępna w gamie kolorystycznej znanej
z innych modeli marki Röben.
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