
NaturalNe drogi 
i powierzchNie

eKologiczNY  
i wSzechStroNNY
Bruku klinkierowego od dawna używa się do wykładania 

wszelkiego rodzaju powierzchni zewnętrznych. ale co spra-

wia, że jest on tak wyjątkowy? Bruk klinkierowy Feldhaus 

bierze swój początek z natury. Starannie i fachowo wyse-

lekcjonowana, zmieszana, a następnie uformowana glina, 

z której następnie wypala się klinkier, nadaje mu naturalny, 

ceramiczny odcień. Jakość i tradycja – od ponad 150 lat.

KreatYwNość Na - 
Każdej  powierzchNi 

Bruk klinkierowy nie tylko ujmuje wizualnie, ale tworzy perfekcyjną 

harmonie z otoczeniem. różnorodność kombinacji i mnogość 

sposobów wiązania stanowi o uniwersalności bruku klinkierowego.

Bruk klinkierowyuNiwerSalNe
rozwiĄzaNia
dom jednorodzinny, obiekt handlowy, chodnik, parking 

czy ogród – możliwości zastosowania wyrobów klin-

kierowych Feldhaus są niemal nieograniczone.

Feldhaus | cegły klinkierowe

tworzenie elewacji chroniących przed wiatrem i niepogodą. 

różnorodność wariantów i ponadczasowy urok.

Feldhaus | płytki elewacyjne

do budowy nowych obiektów oraz przebudowy i renowa-

cji istniejących – wewnątrz, na zewnątrz i na zawsze.

Korzystając z nowoczesnych urządzeń firma Feldhaus 

produkuje sprawdzone wyroby wysokiej jakości, 

które spełniają wymagania norm diN eN 1344 i diN 

18503.

więcej informacji można znaleźć w internecie pod 

adresem www.feldhaus.pl lub odwiedzając naszą 

ekspozycję w Bad laer. również doradcy w punk-

tach sprzedaży naszych produktów udzielą wyczer-

pujących informacji na temat wyrobów klinkierowych 

Feldhaus.

Nordring 1
49196 Bad laer
Niemcy

www.feldhaus.pl
www.feldhaus-klinker.de

ForMatY

MAŁA koSTkA / MoZAikA
PRZYGOTOWANE NACIĘCIA DZIELĄCE NA 8 CZĘŚCI
[zapotrzebowanie ok. 34 szt. / m² ] 

PerForowAny klinkier TrAwnikowy

52 mm

240 mm

60 mm

60 mm

118 mm

71 mm

240 mm

118 mm

71 mm

240 mm

118 mm

UDZIAŁ PERFORACJI 
33 PROCENT
[zapotrzebowanie ok. 33 szt. / m²] 

ForMAT wyMiAr w mm ZAPoTrZeBowAnie

SKF* 200 x 100 x 40 ca. 48 szt./m²

KF 200 x 100 x 45 ca. 48 szt./m²

KdF 200 x 100 x 52 ca. 48 szt./m²

KrF* 200 x 100 x 62 ca. 48 szt./m²

KNF* 200 x 100 x 71 ca. 48 szt./m²

ForMAT wyMiAr w mm ZAPoTrZeBowAnie

dF 240 x 118 x 52 ca. 34 szt./m²

rF* 240 x 118 x 62 ca. 34 szt./m²

NF* 240 x 118 x 71 ca. 34 szt./m²

* artykuł na zamówienie

* artykuł na zamówienie

UDZIAŁ PERFORACJI 
43 PROCENT
[zapotrzebowanie ok. 33 szt. / m²] 



*Artykuł na zamówienie

Klinkier to produkt naturalny. 

Kolory widoczne na zdjęciach 
lub wzorach mogą odbiegać 
od rzeczywistych.

203*   areno  trigo

273*   cuero  flamea

248*   areno  nero

249*   areno  ferrum

402   gala  plano

403   gala  flamea

405   gala  alea

406*   gala  volia

408*   gala  nero

409   gala  ferrum

502*   umbra  plano

808*   cino  nero 

609   umbra  ferrum


