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CEGŁY KLINKIEROWE



KREUJEMY PRZYSZŁOŚĆ  

Produkty klinkierowe firmy Feldhaus to połączenie nowoczesności i innowacyjności. Cegła klinkierowa wykonana z 
naturalnego surowca w nieustannie ulepszanym procesie produkcji odpowiada coraz wyższym wymaganiom rynku w 
dziedzinie nowoczesnych i ekologicznie optymalnych metod projektowania elewacji.

Ponadto, dzięki różnorodności kolorów i powierzchni, cegły klinkierowe nadają obiektom oryginalny i indywidualny wygląd. 
Wszystkie rodzaje cegły klinkierowej firmy Feldhaus charakteryzują się mrozoodpornością, trwałością kształtu i koloru.

Inwestorzy wybierają tę cegłę także z powodu jej nieskomplikowanej obróbki i długowieczności. Naturalna, 
ponadczasowa estetyka jest wynikiem udanego połączenia tradycji z nowoczesnością.
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CEGŁY KSZTAŁTOWE

WYRAŹNE AKCENTY
Perfekcyjny wygląd elewacji budynku to efekt połączenia cegły klinkierowej z odpowiednio dobranymi 
cegłami kształtowymi. Przy ich użyciu można na przykład zaokrąglić narożniki domu, w indywidualny sposób 
zaakcentować wejścia do budynku, a drzwi mogą zyskać wyjątkowe obramowanie.

Cegły kształtowe ożywiają elewację pod każdym względem - stanowią one idealne wykończenie lizen i 
wykuszy. Szczególnie długie i duże powierzchnie ścian budynków mieszkalnych i komercyjnych zyskują 
dzięki użyciu cegieł kształtowych ciekawy wygląd . Wszechstronne i niczym nie ograniczone zastosowanie: 
Feldhaus oferuje cegły kształtowe we wszystkich kolorach. Wybierz swojego faworyta!

Cegły kształtowe są nie tylko elementem elewacji budynków, lecz znajdują także zastosowanie w brukowaniu 
dziedzińców, ogrodów i parków oraz służą do obramowania klombów, dróg i placów.



|E|

Nr 1

Nr 6

Nr 15

Nr 16

Nr 13

Nr 32 Nr 33

Nietypowe formaty cegieł kształtowych na zamówienie
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FORMATY I KOLORY

Format DF* / zapotrzebowanie 64 szt. / m²

52 mm

240 mm

115 mm

Format 2DF / zapotrzebowanie 32 szt. / m²

Format RF / zapotrzebowanie 54 szt. / m²

65 mm

240 mm

115 mm

Format NF / zapotrzebowanie 48 szt. / m²

71 mm

240 mm

115 mm

113 mm

240 mm

115 mm

Cegła klinkierowa

Format DF* / zapotrzebowanie 64 szt. / m²

Cegła klinkierowa pełna

52 mm

240 mm

115 mm

Format RF* / zapotrzebowanie 54 szt. / m²

65 mm

240 mm

115 mm

Format NF* / zapotrzebowanie 48 szt. / m²

71 mm

240 mm

115 mm

Cegła klinkierowa, 7-szczelinowa
Format DF* / zapotrzebowanie 64 szt. / m²

Format RF / zapotrzebowanie 54 szt. / m²

Format NF / zapotrzebowanie 48 szt. / m²

52 mm

240 mm

115 mm

65 mm

240 mm

115 mm

71 mm

240 mm

115 mm

Format WDF / zapotrzebowanie 60 szt. / m²

65 mm

215 mm

102 mm

* na zamówienie



carmesi | liso 400

carmesi | senso 440

carmesi | mana 435

carmesi antic | mana 335

carmesi aczent | mana 345

lava | maron 377

lava | liso 300

lava azur | liso 364

lava maron | liso 366

lava maron | senso 396

lava maris | liso 350

cerasi azur | liso 380

cerasi ferrum | liso 388

geo ferrum | liso 508

sintra | sabioso 688

sintra | sabioso binaro 665

sintra | nolani ocasa 684

sintra | lava maris 661

sintra | lava azur 662

sintra | cerasi nelino 663

sintra | ardor nelino 685

sintra | ardor calino 686

sintra | ardor 689

sintra | ardor blanca 690

Feldhaus | sintraFeldhaus | classic

vascu | ardor carbo 752

Feldhaus | vascu

08 _ 09

Informacji o pozostałych pozycjach w asortymencie udziela dział sprzedaży



377 lava maron | rustico

300 lava | liso

435 carmesi | mana

440 carmesi | senso400 carmesi | liso

335 carmesi antic | mana

345 carmesi aczent | mana

364 lava azur | liso

Feldhaus | classic



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

396 lava maron | senso

350 lava maris | liso

10 _ 11

366 lava maron | liso

380 cerasi azur | liso

388 cerasi ferrum | liso 508 geo ferrum | liso



688 sintra | sabioso 665 sintra | sabioso binaro

684 sintra | nolani ocasa

Feldhaus | sintra



685 sintra | ardor nelino

686 sintra | ardor calino

661 sintra | lava maris 662 sintra | lava azur

663 sintra | cerasi nelino

689 sintra | ardor

690 sintra | ardor blanca

12 _ 13

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



752 vascu | ardor carbo

Feldhaus | vascu



BUDOWANIE, PRZEBUDOWA 
I RENOWACJA
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RÓŻNORODNOŚĆ: 
DZIŚ I W 
PRZYSZŁOŚCI
Płytki elewacyjne firmy Feldhaus odznaczają się łatwą obróbką oraz 
długowiecznością i coraz częściej znajdują zastosowanie nie tylko 
w przypadku renowacji budynków, ale również w budowie nowych 
lub przebudowie istniejących obiektów. W połączeniu z systemem 
ociepleń WDVS klinkierowe płytki elewacyjne firmy Feldhaus stanowią 
optymalną ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych, 
a jednocześnie są atrakcyjnym elementem elewacji. Elewacja z 
płytek klinkierowych wizualnie nie różni się od elewacji wykonanej z 
cegły, szczególnie jeżeli zastosowano również płytki narożne. Jest to 
gwarancja wzrostu wartości remontowanych budynków.

Ocieplanie z zastosowaniem systemu WDVS i 
klinkierowych płytek elewacyjnych

warstwą izolacyjną z wełny mineralnej

System z prefabrykowanymi prowadnicami fug 
ułatwiającymi układanie płytek klinkierowych

Klasyczny system WDVS z warstwą izolacyjną
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KREATYWNOŚĆ BEZ GRANIC
Płytki klinkierowe firmy Feldhaus to tradycja i nowoczesność. 

Zastosowanie naturalnego surowca, jakim jest glina oraz nieustanna optymalizacja produkcji sprawiają, że pytki klinkierowe 
i płytki narożne są nowoczesnym materiałem budowlanym o wysokiej wartości ekologicznej. Ponadto dzięki różnorodności 
kolorów i formatów mogą one sprostać najwyższym wymogom dyktowanym przez indywidualne projekty. Odpowiedni dobór 
rodzajów i kolorów płytek elewacyjnych w połączeniu ze szkłem, drewnem lub stalą, pozwala na tworzenie mistrzowskich 
dzieł architektonicznych.

KLINKIEROWE PŁYTKI ELEWACYJNE



DO WNĘTRZ I ELEWACJI
Klinkierowe płytki elewacyjne to estetyczne akcenty nie tylko 
na zewnątrz budynku, ale także w aranżacji jego wnętrza: jako 
okładzina kominka, w kuchni, czy jako wykończenie kolumn i 
ścian emanują naturalnością i ciepłem. Stanowią one atrakcyjny 
element wykończeniowy również w pomieszczeniach o charakterze 
reprezentacyjnym.
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290 mm

Format LDF / zapotrzebowanie 48 szt. / m²

  Grubość 14 mm

52 mm

240 mm

65 mm

  Grubość 9 mm

240 mm

65 mm

  Grubość 14 mm

240 mm

65 mm

  Grubość 17 mm

Format RF / zapotrzebowanie 54 szt. / m²

240 mm

71 mm

  Grubość 9 mm

Format NF / zapotrzebowanie 48 szt. / m²

240 mm

71 mm

  Grubość 14 mm

240 mm

71 mm

  Grubość 17 mm

240 mm

52 mm

  Grubość 9 mm
240 mm

52 mm

  Grubość 14 mm
240 mm

52 mm

  Grubość 17 mm

Format DF / zapotrzebowanie 64 szt. / m²

215 mm

65 mm

  Grubość 15 mm

Format WDF / zapotrzebowanie 60 szt. / m²

210 mm

50 mm

  Grubość 17 mm

Format WF / zapotrzebowanie 73 szt. / m²

295 mm

71 mm

Format Długi NF (LNF) / zapotrzebowanie 40 szt. / m²

Płytki narożne

Wozówka dopasowana do formatu 
Główka w formatach
- NF, DF, RF, 2DF 115 mm
- WDF 102 mm
- LNF 93 mm

Wozówka

Główka

Formaty USA

Modular Size (MOD)
zapotrzebowanie 74 szt. / m²

Closure Size (CL)
zapotrzebowanie 47 szt. / m²

Norman Size (NOR)
zapotrzebowanie 50 szt. / m²

Jumbo Norman (JN)
zapotrzebowanie 40 szt. / m²

Utility Size (UT)
zapotrzebowanie 33 szt. / m²

193 mm

57 mm

  Grubość 15 mm

295 mm

71 mm

193 mm

92 mm

295 mm

57 mm

  Grubość 15 mm

  Grubość 15 mm

  Grubość 15 mm

295 mm

92 mm

  Grubość 15 mm

Płytki narożne Wozówka zgodnie z formatem
 Główka w formatach
 - MOD i CL 92 mm
 - NOR, JN i UT 93 mm

Wozówka

Główka

FORMATY I KOLORY

  Grubość 15 mm
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100   perla | liso

140   perla | senso

116   perla | mana

800  argo | liso

840  argo | senso

200  amari | liso

240  amari | senso

216  amari | mana

268   nolani | rustico viva

287   amari | rustico aubergine

286   nolani | rustico carbo

214  bronze | mana

220  terracotta | liso

227  terracotta | rustico

228  terracotta | rustico carbo

480   terreno | liso

487   terreno | rustico

488   terreno | rustico carbo

400   carmesi | liso

440   carmesi | senso

435   carmesi | mana

332   carmesi multi | mana

335   carmesi antic | mana

303   ardor | liso

Feldhaus | classic

KLASYKA FIRMY FELDHAUS
Asortyment płytek klinkierowych classic wyróżnia się bogatą paletą kolorów i ponadczasowym wzornictwem.

Klinkier to produkt naturalny; kolory widoczne na zdjęciach lub wzorach mogą odbiegać od rzeczywistych. 
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343   ardor | senso

436   ardor | mana

307   ardor | rustico

535  terra | mana

555  terra | antic

500   geo | liso

550   geo | sabio

540   geo | senso

700   antracit | liso

740   antracit | senso

735   antracit | mana



100 perla | liso 800 argo | liso

140 perla | senso 840 argo | senso

116 perla | mana

Feldhaus | classic

Klinkier to produkt naturalny; kolory widoczne na zdjęciach lub wzorach mogą odbiegać od rzeczywistych. 
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200 amari | liso

287 amari | rustico aubergine240 amari | senso

286 nolani | rustico carbo216 amari | mana

268 nolani | rustico viva



214 bronze | mana 228 terracotta | rustico carbo

220 terracotta | liso

227 terracotta | rustico

Feldhaus | classic

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



26 _ 27

480 terreno | liso 400 carmesi | liso

487 terreno | rustico 440 carmesi | senso

488 terreno | rustico carbo 435 carmesi | mana



332 carmesi multi | mana 343 ardor | senso

335 carmesi antic | mana 436 ardor | mana

303 ardor | liso 307 ardor | rustico

Feldhaus | classic

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



540 geo | senso

28 _ 29

535 terra | mana 500 geo | liso

555 terra antic | mana 550 geo | sabio



700 antracit | liso

735 antracit | mana

740 antracit | senso

Feldhaus | classic

Klinkier to produkt naturalny; kolory widoczne na zdjęciach lub wzorach mogą odbiegać od rzeczywistych. 
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484 galena | terreno viva

356 galena | carmesi antic

382 galena | cerasi viva

385 galena | cerasi maritim

386 galena | cerasi maritimo

384 galena | cerasi ferrum

509 galena | geo ferrum

Feldhaus | galena

FASCYNUJĄCA GRA KOLORÓW
Dodaj blasku swojej architekturze! Nasze angobowane płytki klinkierowe urzekają swoim kolorytem i płynnym 
przejściem pomiędzy barwami, jak również rodzajami powierzchni - od matowych aż do metalicznych. Czy w kontraście 
z innymi materiałami, czy "lśniące" w słonecznym świetle: elewacje pokryte płytkami Feldhaus|galena wywołują 
wrażenie ekskluzywności, tworząc wyjątkową atmosferę.

Klinkier to produkt naturalny; kolory widoczne na zdjęciach lub wzorach mogą odbiegać od rzeczywistych. 
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384 galena | cerasi ferrum

385 galena | cerasi maritim

356 galena | carmesi antic

484 galena | terreno viva

382 galena | cerasi viva

386 galena | cerasi maritimo

Feldhaus | galena

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



509 galena | geo ferrum
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665 sintra | sabioso binaro

695 sintra | sabioso ocasa

684 sintra | nolani ocasa

687 sintra | terracotta linguro

691 sintra | perla

692 sintra | crema

696 sintra | crema duna

688 sintra | sabioso

Feldhaus | sintra

JAK RĘCZNIE FORMOWANE
Płytki klinkierowe Feldhaus | sintra wyglądają jak ręcznie formowane i naprawdę stare. Ich struktury i odcienie 
kolorystyczne powstają w indywidualny sposób, a poszczególne rodzaje płytek można łączyć ze sobą w 
dowolny sposób. Na czym polega odmienność i oryginalność "ręcznie formowanych" płytek Feldhaus? 
Mimo swojej rustykalnej powierzchni, płytki klinkierowe Feldhaus | sintra, nie są wycinane z całej cegły, lecz 
produkowane jako pojedyncze płytki. Wybrane gatunki gliny i proces wypalania w temperaturze ok. 1100°C 
gwarantują wyjątkową twardość i absorpcję wody na poziomie zaledwie 2-6 procent w odróżnieniu od 
tradycyjnych ręcznie formowanych płytek. Brud i niekorzystne czynniki otoczenia nie mają szans, powierzchnia 
płytek zachowuje przez lata swój niepowtarzalny wygląd i kolorystykę.

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



698 sintra | terreno bario

694 sintra | carmesi

689 sintra | ardor

690 sintra | ardor blanca

686 sintra | ardor calino

685 sintra | ardor nelino

664 sintra | cerasi ocasa

682 sintra | argo pandra

680 sintra | argo

697 sintra | geo

693 sintra | vulcano
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691 sintra | perla

696 sintra | crema duna

692 sintra | crema

688 sintra | sabioso

665 sintra | sabioso binaro

695 sintra | sabioso ocasa

Feldhaus | sintra

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



690 sintra | ardor blanca

687 sintra | terracotta linguro

684 sintra | nolani ocasa

698 sintra | terreno bario

689 sintra | ardor

694 sintra | carmesi
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680 sintra | argo685 sintra | ardor nelino

664 sintra | cerasi ocasa

682 sintra | argo pandra

697 sintra | geo

686 sintra | ardor calino

Feldhaus | sintra

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



693 sintra | vulcano
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763 vascu | perla

757 vascu | perla linara

766 vascu | sabiosa 
rotado

764 vascu | argo rotado

760 vascu | argo oxana

758 vascu | terracotta calino

768 vascu | terreno venito

743 vascu | ardor flores

752 vascu | ardor carbo

750 vascu | ardor rotado

769 vascu | cerasi legoro

761 vascu | vulcano

788 planto | ardor venito

Feldhaus | vascu

STARA SZTUKA RZEMIEŚLNICZA: 
WASSERSTRICH
Nowość w firmie Feldhaus Klinker. Historyczne budynki, wykonane z cegieł tworzonych według starej sztuki rzemieślniczej odpowiadają 
współczesnym trendom zdobienia elewacji. Firma Feldhaus postawiła sobie za cel połączenie szczególnego sposobu wytwarzania cegieł 
techniką Wasserstrich z nowoczesną technologią, w wyniku czego powstały płytki klinkierowe o tej tradycyjnej powierzchni.

vascu / tradycyjna powierzchnia wasserstrich

planto / surowa powierzchnia płytki

Klinkier to produkt naturalny; kolory widoczne na zdjęciach lub wzorach mogą odbiegać od rzeczywistych. 
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763 vascu | perla 764 vascu | argo rotado

757 vascu | perla linara 760 vascu | argo oxana

766 vascu | sabiosa rotado 758 vascu | terracotta calino

Feldhaus | vascu

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



768 vascu | terreno venito

752 vascu | ardor carbo

743 vascu | ardor flores

750 vascu | ardor rotado

769 vascu | cerasi legoro

761 vascu | vulcano

44 _ 45



788 planto | ardor venito

Feldhaus | vascu

DLA JESZCZE  
WIĘKSZEJ 
KREATYWNOŚCI: 
DUO-ZASADA. 
Układając płytki klinkierowe z serii vascu i plan-
to można wykorzystać obie strony płytki, aby 
osiągnąć wyjątkowy wygląd surowej cegły.

PRZÓD

TYŁ



NATURALNE DROGI 
I POWIERZCHNIE

BRUK KLINKIEROWY 46 _ 47



BRUK KLINKIEROWY

TRWAŁOŚĆ I NATURALNOŚĆ 

Przydomowy ogród to oaza relaksu i dobrego samopoczucia. Dzięki urzeczywistnionym w nim pomysłom 
ogród staje się wizytówką naszych osobistych upodobań. Bruk klinkierowy oferuje swobodę twórczą, 
umożliwiającą aranżację wymarzonego ogrodu. Odporne na mróz produkty klinkierowe sprawdzają się na 
tarasach, jako obramowanie rabat i na drogach, a także na podjazdach i podwórkach. Ich ujmująca estetyka 
w naturalny sposób łączy dom i ogród.

Na wygląd danej powierzchni w decydujący sposób wpływa sposób układania bruku. Możliwości jest wiele: 
płynne ułożenie- w wiązaniu wozówkowym, prostoliniowe - w wiązaniu blokowym lub zygzakowate - w 
modnym wiązaniu jodełkowym - wszystko zależy od kreatywności. Rozmaite kombinacje różnych kolorów, 
formatów i wiązań stwarzają nieograniczone pole działania.



Wiązanie blokowe kładzione płasko

wiązanie prostoliniowe

Wiązanie jodełkowe skośne

Kombinacja kostki prostokątnej z 
kwadratową (połówkową) i ściętą.

Wiązanie jodełkowe z infułami

Wiązanie jodełkowe Wiązanie ze środkiem

Wiązanie plecione z cegłami 
mozaikowymi
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PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW



PRZYJAZNE MIEJSCA
Wytrzymałość, długowieczność, optymalny wygląd, walory ekologiczne i perfekcja techniczna - w dzisiejszych 
czasach materiały budowlane używane do aranżacji powierzchni użyteczności publicznej i powierzchni komercyjnych 
muszą spełniać wiele wymagań. 

Na ulicach i parkingach, na deptakach i placach klinkiery drogowe firmy Feldhaus dowodzą swojej wytrzymałości. 
Harmonijnie wtapiają się w okolicę, tworząc akcent kolorystyczny i sprawiają, że tereny użyteczności publicznej 
przeobrażają się w przyjazne miejsca.
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FORMATY I KOLORY

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

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

118 mm

71 mm

240 mm

118 mm

71 mm

240 mm

BRUK KLINKIEROWY Z FAZĄ

FORMAT WYMIAR w mm ZAPOTRZEBOWANIE

SKF 200 x 100 x 40 ok. 48 szt. / m²

KF 200 x 100 x 45 ok. 48 szt. / m²

KDF 200 x 100 x 52 ok. 48 szt. / m²

KRF* 200 x 100 x 62 ok. 48 szt. / m²

KNF* 200 x 100 x 71 ok. 48 szt. / m²

FORMAT WYMIAR w mm ZAPOTRZEBOWANIE

DF 240 x 118 x 52 ok. 34 szt. / m²

RF* 240 x 118 x 62 ok. 34 szt. / m²

NF* 240 x 118 x 71 ok. 34 szt. / m²

PERFOROWANY KLINKIER TRAWNIKOWY

MAŁA KOSTKA / MOZAIKA

PRZYGOTOWANE NACIĘCIA DZIELĄCE NA 8 CZĘŚCI
zapotrzebowanie ok. 34 szt./m² 

118 mm

52 mm

240 mm

60 mm

60 mm

BRUK KLINKIEROWY BEZ FAZY*

BRUK Z WOZÓWKĄ SZORSTKĄ

* na zamówienie



areno  trigo   203*

cuero  flamea 273*  

areno  nero  248*

areno  ferrum 249*

gala  plano 402

gala  flamea 403

gala  alea 405

gala  volia 406*

gala  nero  408*

gala  ferrum 409

umbra  plano    502*

cino  nero    808*

umbra  ferrum 609
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* Artykuł na zamówienie



203* areno  trigo 402   gala  plano 403   gala  flamea

409   gala  ferrum 609*    umbra  ferrum502*   umbra  plano

Feldhaus  mosaik

Mozaiki z bruku klinkierowego firmy Feldhaus są stylowym urozmaiceniem 
powierzchni. 

Bogactwo kolorystyki to możliwość nieograniczonej kreatywności. Czy to jako 
ozdoba, czy podkreślenie estetyki: mozaika zawsze przyciąga wzrok.



273* cuero  flamea

249* areno  ferrum

203* areno  trigo

248* areno  nero

402 gala  plano 403 gala  flamea

Feldhaus  classic

405 gala  alea 406 gala  volia
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* Artykuł na zamówienie
Klinkier to produkt naturalny; kolory widoczne na zdjęciach lub wzorach mogą odbiegać od rzeczywistych. 



408 gala  nero

502 umbra  plano

409 gala  ferrum

808* cino  nero

609 umbra  ferrum

Feldhaus  classic

* Artykuł na zamówienie
Klinkier to produkt naturalny; kolory widoczne na zdjęciach lub 

wzorach mogą odbiegać od rzeczywistych. 
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FELDHAUS OBJECT DESIGNER

Na konfigurator.feldhaus-klinker.de można przy pomocy 
kilku kliknięć wymieszać wybrane przez siebie produkty tworząc 
swój własny Feldhaus mix, następnie używając Feldhaus 
Obiekt-Konfigurator stworzoną mieszankę można zobaczyć 
na elewacjach różnych typów budynków.

WKRóTCE 

ONlINE !



Standardy jakości produktów klinkierowych są zawarte w 
odpowiednich normach europejskich i niemieckich. 

Güteschutz Ziegel e.V. nadzoruje wyniki wewnętrznych 
kontroli produkcji. Güteschutz Ziegel e.V. przeprowadza 
również własne kontrole. Certyfikat produktu potwierdza, że 
w odniesieniu do swoich produktów przedsiębiorstwo jest 
uprawnione do używania znaku CE i znaku jakości produktu 
oraz że przeprowadziło kontrole we własnym zakresie. 

Cegły klinkierowe są zgodne z normami DIN EN 771-1 oraz 
DIN 105-100. 

Produkcja klinkierowych płytek elewacyjnych firmy Feldhaus 
odbywa się w oparciu o normy DIN EN 771-1 oraz 
DIN 105-100. 

Klinkierowe cegły brukowe firmy Feldhaus odpowiadają 
normie DIN EN 1344 oraz DIN 18503. 

WKRóTCE 

ONlINE !

JAKOŚĆ FIRMY FELDHAUS 58 _ 59



Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1 // D-49196 Bad Laer

Telefon +49 5424 2920-0 // Faks +49 5424 2920-129
www.feldhaus-klinker.de // www.feldhaus.pl // info@feldhaus-klinker.de
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