UNIWERSALNE
ROZWIĄZANIA

FORMATY
Format DF ........................................... zapotrzebowanie 64 szt. / m²
115 mm

Dom jednorodzinny, obiekt handlowy, chodnik, parking

52 mm

czy ogród – możliwości zastosowania wyrobów
klinkierowych Feldhaus są niemal nieograniczone.

Format RF ........................................... zapotrzebowanie 54 szt. / m²
115 mm

Do budowy nowych obiektów oraz przebudowy i
na zawsze.
240 mm

Feldhaus

Bruk klinkierowy

........................................... zapotrzebowanie 48 szt. / m²
115 mm

produkuje sprawdzone wyroby wysokiej jakości spełniające wymagania norm DIN EN 771-1 i DIN 105-100.
Więcej informacji można uzyskać w internecie pod
adresem www.feldhaus.pl lub odwiedzając naszą
ekspozycję w Bad Laer. Również doradcy w punktach
sprzedaży naszych produktów udzielą wyczerpujących informacji na temat wyrobów klinkierowych
Feldhaus.

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

Nordring 1
49196 Bad Laer
Niemcy

projektowania i realizacji. W przypadku fug o mniejszej szerokości należy się liczyć z większym zapotrzebowaniem.

Korzystając z nowoczesnych urządzeń firma Feldhaus

Podane zapotrzebowanie wyrażone w sztukach odnosi się do fug o szerokości 10-12 mm według normy DIN 18 515-1 dla

Swoboda kreowania wyglądu powierzchni i dróg.
Różnorodność i mnogość wariantów.

nę przed wpływami atmosferycznymi, mrozoodporność i
two, a dzięki różnorodności kolorów i powierzchni nadają
elewacjom indywidualny i naturalny wygląd.

65 mm

renowacji istniejących – do wewnątrz, na zewnątrz i

Format NF

Cegły klinkierowe Feldhaus gwarantują doskonałą ochrodokładność. Ponadto umożliwiają ekologiczne budownic-

240 mm

Feldhaus | Płytki elewacyjne

JAKOŚĆ
I TRADYCJA

71 mm

Jakość i tradycja – od ponad 150 lat.

Uskrzydlona
kreatywność
Możliwości aranżacji, jakie oferują cegły klinkierowe Feldhaus, dodają skrzydeł fantazji budowlanej. Aby wygląd

240 mm

Format 2DF.......................................... zapotrzebowanie 32 szt. / m²
115 mm

domu odpowiadał indywidualnym gustom właściciela,
oferujemy szeroki wybór zróżnicowanych optycznie cegieł.

113 mm

240 mm

Format WDF........................................ zapotrzebowanie 60 szt. / m²
102 mm

65 mm

215 mm

Feldhaus Klinkerriemchen machen auch im Innenbereich eine gute Figur

Cegła klinkierowa

Materiał budowlany
z tradycją i przyszłością

Feldhaus|classic

Feldhaus|sintra

Feldhaus|classic

Feldhaus|sintra

400 carmesi|liso

440 carmesi|senso

366 lava maron|liso

396 lava maron|senso

688* sintra | sabioso

663 sintra | cerasi nelino

435 carmesi|mana

335 carmesi antic|mana

350 lava maris|liso

380 cerasi azur|liso

665* sintra | sabioso binaro

685

sintra | ardor nelino

686

sintra | ardor calino

690

sintra | ardor blanca

FELDHAUS OBJEKT-DESIGNER
Zestaw razem wybrane przez siebie rodzaje płytek. Pod
tym adresem www.feldhaus.pl wykreujesz kilkoma klikami swój własny mix.
objektdesign.feldhaus-klinker.de

345 carmesi aczent|mana

377

lava|maron

388 cerasi ferrum|liso

508 geo ferrum|liso

684* sintra | nolani ocasa

*Artykuł na zamówienie
Klinkier to produkt naturalny.
Kolory widoczne na zdjęciach
lub wzorach mogą odbiegać
od rzeczywistych.

300

lava|liso

364

lava azur|liso

752

vascu | ardor carbo

661 sintra | lava maris

662 sintra | lava azur

689

sintra | ardor

