KLINKIEROWE PŁYTKI ELEWACYJNE

Klinkierowe płytki elewacyjne Feldhaus gwarantują
doskonałą ochronę przed wpływami atmosferycznymi,

Feldhaus|sintra
Feldhaus|vascu

mrozoodporność i dokładność.

INNOWACJA

FORMATY

Dobra podstawa wyjątkowego wyglądu.
Format NF .......................................... zapotrzebowanie 48 sztuk / m²

Ponadto umożliwiają ekologiczne budownictwo,

Z technologicznego punktu widzenia płytki klinkierowe

a dzięki różnorodności kolorów i powierzchni nadają

Feldhaus|sintra oraz Feldhaus|vascu stanowią absolut-

elewacjom indywidualny i naturalny wygląd.

ną nowość, ponieważ są cięte z pasma gliny, a nie jak

240 mm

14 mm, które posiadają właściwości fizyczne wytrzymałej cegły klinkierowej - wyselekcjonowane gatunki gliny i
proces wypalania w temperaturze ok. 1100°C gwarantują
wyjątkową twardość i absorpcję wody na poziomie 2-5%
w przeciwieństwie do tradycyjnych, ręcznie formowanych
płytek, które absorbują nawet 20% wody.
Płytki Feldhaus|sintra i Feldhaus|vascu wyglądają jak
ręczne formowanie i charakteryzują się sprawdzoną jakością
klinkieru oferując przy tym wiele zalet:
• Trwałość kolorów i mrozoodporność (sprawdzone w oparciu
o normę DIN EN 771-1 i DIN 105-100)
• Niewielka absorpcja wody, duża wytrzymałość - dzięki temu
mogą być stosowane do wszystkich systemów ociepleń
• Ze względu na dużą dokładność wymiarów idealnie nadają
się do systemów z prefabrykowanymi prowadnicami fug
• Stanowią ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwymi

JAKOŚĆ
I TRADYCJA

klinkierowych Feldhaus są niemal nieograniczone.

Format WDF .......................................... zapotrzebowanie 60 sztuk / m²
projektowania i realizacji. W przypadku fug o mniejszej szerokości należy się liczyć z większym zapotrzebowaniem.

cegły. Dzięki temu można wyprodukować płytki o grubości

czy ogród – możliwości zastosowania wyrobów

grubość 14 mm

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

Jakość i tradycja – od ponad 150 lat.

Dom jednorodzinny, obiekt handlowy, chodnik, parking
71 mm

tradycyjne, ręcznie formowane płytki wycinane z gotowej

UNIWERSALNE
ROZWIĄZANIA

215 mm

Feldhaus | Cegły klinkierowe
Tworzenie elewacji chroniących przed wiatrem i nie-

65 mm

pogodą. Różnorodność wariantów i ponadczasowy

grubość 14 mm

urok.
Płytki narożne zapotrzebowanie

Długi bok według formatu,

na metr bieżący:

krótki bok:

NF

12 sztuk

NF

115 mm

WDF

13 sztuk

WDF

102 mm

Feldhaus

Bruk klinkierowy

Swoboda kreowania wyglądu powierzchni i dróg.
Różnorodność i mnogość wariantów.
Korzystając z nowoczesnych urządzeń firma Feldhaus
produkuje sprawdzone wyroby wysokiej jakości

Wozówka

Główka

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
Na palecie m² / waga

Narożników w opakowaniu

WDF 14 mm

.......... 48 m² / 1,30 ton

WDF 14 mm

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

NF 14 mm

.......... 45 m² / 1,12 ton

NF 14 mm

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

ekspozycję w Bad Laer. Również doradcy w punktach sprzedaży naszych produktów udzielą wyczerpujących informacji na temat wyrobów klinkierowych
Feldhaus.

wpływami atmosferycznymi
• Rustykalna powierzchnia i naturalne kolory pasują do
każdego stylu
• Możliwość wyjątkowej aranżacji domu poprzez indywidualne
Również w aranżacji wnętrz dzięki płytkom klinkierowym można uzyskać estetyczne akcenty.
Stanowią one atrakcyjny element, który emanuje naturalnością i harmonizuje z wieloma
innymi materiałami.

łączenie ze sobą różnych rodzajów płytek (sintraMIX)
Feldhaus Klinkerriemchen machen auch im Innenbereich eine gute Figur

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

Nordring 1
49196 Bad Laer
Niemcy

Feldhaus|sintra

Feldhaus|vascu

Feldhaus|sintra

Feldhaus|sintra

Feldhaus|vascu
noch kein Scan
vorhanden;
dies Bild kam aus
dem Internet

691 sintra | perla

692

sintra | crema

686

sintra | ardor calino

687

sintra | terracotta linguro

664

sintra | cerasi ocasa

697

sintra | geo

763

vascu | perla

757

vascu | perla linara

743

vascu | cerasi legoro

761

vascu | vulcano

760

vascu | argo oxana

noch kein anderer Scan
vorhanden

688

sintra | sabioso

696 sintra | crema duna

698

sintra | terreno bario

693

sintra | vulcano

766

vascu | sabiosa rotado

758

vascu | terracotta calino

752

vascu | ardor carbo

750

vascu | ardor rotado

764

vascu | argo rotado

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

690

695

sintra | ardor blanco

sintra | sabioso ocasa

665

684

sintra | sabioso binaro

sintra | nolani ocasa

689

694

sintra | ardor

sintra | carmesi

685

sintra | ardor nelino

682

sintra | argo blanca

680

sintra | argo

noch kein Scan

noch kein Scan

vorhanden;

vorhanden;

dies Bild kam aus

dies Bild kam aus

dem Internet

dem Internet

768

vascu | terreno venito

743

vascu |ardor flores

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

