KLINKIEROWE PŁYTKI ELEWACYJNE

Klinkierowe płytki elewacyjne Feldhaus gwarantują
doskonałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi,

Feldhaus|classic
Feldhaus|galena

FORMATY

mrozoodporność i dokładność.

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

Ponadto umożliwiają ekologiczne budownictwo,

Dom jednorodzinny, obiekt handlowy, chodnik, parking

65 mm

a dzięki różnorodności kolorów i powierzchni nadają

grubość 14 mm

elewacjom indywidualny i naturalny wygląd.

UNIWERSALNE
ROZWIĄZANIA

Format DF .......................................... zapotrzebowanie 64 szt. / m²

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

240 mm

Jakość i tradycja – od ponad 150 lat.

Feldhaus | Cegły klinkierowe

52 mm
grubość 9 mm / 14 mm
Format NF ....................................... zapotrzebowanie 48 szt. / m²

JAKOŚĆ
I TRADYCJA

Haacke Haus

240 mm

Tworzenie elewacji chroniących przed wiatrem i niepogodą. Różnorodność wariantów i ponadczasowy
urok.

grubość 9 mm / 14 mm
Format LDF ....................................... zapotrzebowanie 48 szt. / m²
290 mm

Feldhaus

Bruk klinkierowy

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

52 mm
grubość 14 mm

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

Również w aranżacji wnętrz dzięki płytkom klinkierowym można uzyskać estetyczne akcenty.
Stanowią one atrakcyjny element, który emanuje naturalnością i harmonizuje z wieloma
innymi materiałami.

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

71 mm

Płytki narożne zapotrzebowanie

Długi bok według formatu,

na metr bieżący:

krótki bok:

WDF

13 sztuk

WDF

102 mm

DF

16 sztuk

DF

115 mm

NF

12 sztuk

NF

115 mm

LDF

16 sztuk

LDF

90 mm

Korzystając z nowoczesnych urządzeń firma Feldhaus
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

Wozówka

Główka

Feldhaus.

Na palecie m² / waga

Narożników w opakowaniu

WDF 14 mm

.......... 48 m² / 1,30 ton

WDF 14 mm

.......... 12 sztuk

DF 9 mm

.......... 75 m² / 1,30 ton

DF 9 mm

.......... 15 sztuk

DF 14 mm

.......... 45 m² / 1,39 ton

DF 14 mm

.......... 12 sztuk

NF 9 mm

.......... 75 m² / 1,35 ton

NF 9 mm

.......... 15 sztuk

NF 14 mm

.......... 45 m² / 1,12 ton

NF 14 mm

.......... 12 sztuk

LDF 14 mm

.......... 44 m² / 1,20 ton

LDF 14 mm

.......... 12 sztuk

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

Nordring 1
49196 Bad Laer
Niemcy

Feldhaus|classic

100 perla|liso

140 perla|senso

287 amari|rustico aubergine

Feldhaus|classic

Feldhaus|classic

Feldhaus|classic

286 nolani|rustico carbo

487 terreno|rustico

488 terreno|rustico carbo

343 ardor|senso

Feldhaus|classic

436 ardor|mana

700 anthracit|liso

Feldhaus|galena

735 anthracit|mana

356

galena|carmesi antic

484

galena|terreno viva

382

galena|cerasi viva

385

galena|cerasi maritim

386

galena|cerasi maritimo

384

galena|cerasi ferrum

509

galena|geo ferrum

789*

galena|nigro miro

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

116 perla|mana

800 argo|liso

268 nolani|viva rustico

214 bronze|mana

400 carmesi|liso

440 carmesi|senso

307 ardor|rustico

535 terra|mana

840 argo|senso

200 amari|liso

220 terracotta|liso

227 terracotta|rustico

435 carmesi|mana

332 carmesi multi|mana

555 terra antik|mana

500 geo|liso

740 anthracit|senso

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

240 amari|senso

216 amari|mana

228 terracotta|rustico carbo

480 terreno|liso

335 carmesi antic|mana

303

ardor|liso

540 geo|senso

550 geo|sabio

