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ÉpíTőanyag MúLTTaL 
ÉS jövőveL

KlinKertégláK
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a jövőT aLaKíTjuK  

a Feldhaus gyártmányok jövőbe mutató, innovatív termékek. a homlokzatok korszerű, ökológikus kialakításával szemben 
támasztott egyre szigorúbb elvárások kielégítését a természetes alapanyag és a gyártás folyamatos fejlesztése biztosítja.
a sokféle szín és felület egyedi megjelenést tesz lehetővé. a Feldhaus termékek kitűnnek fagyállóságukkal és 
színtartóságukkal.
az építtetők szívesen választják ezeket az anyagokat tartósságuk miatt is. Időtlenségük a hagyomány és a modernség 
sikeres keverékének köszönhető. 



FormadaraboK

HangSúLyoS MegjeLenÉS
a homlokzat látványát a tégla és a formadarabok együttese határozza meg. Csak néhány lehetőség: egy 
lekerekített épületél, egy egyedi kialakítású bejárat, egy különleges kerettel díszített ablak.

a formaelemek megmozgatják a homlokzatot: párkányok, falfülkék tehetik izgalmassá, sőt különösen nagy 
összefüggő felületeknél adhatunk építészeti többletet az épületnek. a lehetőségek határtalanok: minden 
színben rendelhetők formadarabok.

Formaelemek nemcsak a homlokzaton, hanem a térburkolatoknál, például kertekben, bejáróknálnál, 
parkolóknál, parkokban is alkalmazhatók.
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71 mm

méreteK és színeK

Méret DF* / anyagszükséglet 64 db / m²

52 mm

240 mm

115 mm

Méret 2DF / anyagszükséglet 32 db / m²

Méret RF / anyagszükséglet 54 db / m²

65 mm

240 mm

115 mm

Méret nF / anyagszükséglet 48 db / m²

71 mm

240 mm

115 mm

113 mm

240 mm

115 mm

Klinkertéglák

Méret DF* / anyagszükséglet 64 db / m²

Tömör tégla

52 mm

240 mm

115 mm

Méret RF* / anyagszükséglet 54 db / m²

65 mm

240 mm

115 mm

Méret nF* / anyagszükséglet 48 db / m²

71 mm

240 mm

115 mm

Klinkertégla, hétlyukú
Méret DF* / anyagszükséglet 64 db / m²

Méret RF / anyagszükséglet 54 db / m²

Méret nF / anyagszükséglet 48 db / m²

52 mm

240 mm

115 mm

65 mm

240 mm

115 mm

71 mm

240 mm

115 mm

Méret WDF / anyagszükséglet 60 db / m²

65 mm

215 mm

102 mm

* Igény szerint



* projekttípus, csak megrendelésre

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



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



a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek

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

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek



752 vascu | ardor carbo

Feldhaus | vascu



új ÉpíTÉS, bővíTÉS, 
FeLújíTáS

HomloKzatburKoló KlinKerlapoK 14 _ 15
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SoKoLDaLúSág - 
Ma ÉS a jövőben
az egyszerű beépíthetőségnek és a hosszú élettartamnak 
köszönhetően nemcsak új építésnél, hanem bővítésnél, 
felújításnál is egyre gyakrabban alkalmaznak klinkerlap 
burkolatot.

a hőszigetelő rendszerre készített burkolat védi az 
épületet, és egyben igényes építészeti megjelenést is 
nyújt. egy sarokelemekkel készített, igényes lapburkolat 
megkülönböztethetelen a valódi téglaburkolattól, és 
komoly értéknövekedést jelent az épületre nézve.

Klinkerlap burkolat kőzetgyapot alapú 
hőszigetelő rendszeren

Klinkerlap burkolat előregyártott fugavezetős 
polisztirolhab táblákból készült hőszigetelő 
rendszeren

Klinkerlap burkolat polisztirol alapú 
hőszigetelő rendszeren



a KReaTívITáS neM ISMeR HaTáRoKaT 
a Feldhaus lapok éppolyan megbízhatóak, mint amennyire innovatívak. 

a természetes agyag és a folyamatosan fejlesztett gyártástechnológia modern és ökológiai szempontból is kedvező 
anyaggá teszi a Feldhaus lapokat. Széles méret- és színválasztékuknak köszönhetően a legmagasabb építészeti 
elvárásoknak is megfelelnek. a klinkerlapokat acéllal, fával vagy üveggel kombinálva építészeti mesterművek 
jöhetnek létre  

HomloKzatburKoló KlinKerlapoK
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KüLTÉRben ÉS 
beLTÉRben
a klinkerlapok nemcsak homlokzatokon, hanem beltérben is remekül
felhasználhatók. egy kandallón, a konyhában, egy-egy oszlopon vagy
falszakaszon, egy elegáns helyiségben hangsúlyos elemként jelennek 
meg, természetességet, melegséget sugároznak.



290 mm

Format LDF / anyagszükséglet 48 db / m2

  vastagság 14 mm

52 mm

240 mm

65 mm

  vastagság 9 mm

240 mm

65 mm

  vastagság 14 mm

240 mm

65 mm

  vastagság 17 mm

Méret RF / anyagszükséglet 54 db / m2

240 mm

71 mm

  vastagság 9 mm

Méret nF / anyagszükséglet 48 db / m2

240 mm

71 mm

  vastagság 14 mm

240 mm

71 mm

  vastagság 17 mm

240 mm

52 mm

  vastagság 9 mm
240 mm

52 mm

  vastagság 14 mm
240 mm

52 mm

  vastagság 17 mm

Méret DF / anyagszükséglet 64 db / m2

215 mm

65 mm

  vastagság 14 mm

Méret WDF / anyagszükséglet 60 db / m2

210 mm

50 mm

  vastagság 17 mm

Méret WF / anyagszükséglet 73 db / m2

295 mm

71 mm

Méret Langes nF (LnF) / anyagszükséglet 40 db / m2

Sarokelem

- nF, DF, RF, 2DF à 115 mm
- WDF 102 mm
- LnF 93 mm

Futó

Kötő

US Méret

Modular Size (MoD)
anyagszükséglet 74 db / m2

Closure Size (CL)
anyagszükséglet 47 db / m2

norman Size (noR)
anyagszükséglet 50 db / m2

jumbo norman (jn)
anyagszükséglet 40 db / m2

utility Size (uT)
anyagszükséglet 33 db / m2

193 mm

57 mm

  vastagság 15 mm

295 mm

71 mm

193 mm

92 mm

295 mm

57 mm

  vastagság 15 mm

  vastagság 15 mm

  vastagság 15 mm

295 mm

92 mm

  vastagság15 mm

Sarokelem - MoD, CL à 92 mm
 - noR, jn, uT à 93 mm

Futó

Kötő

méreteK és színeK

vastagság 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

a FeLDHauS KLaSSZIKuSoK
Időtlen eleganciát sugárzó homlokzatburkoló lapok bőséges színválasztéka

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.
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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

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.
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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

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.
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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

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.



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

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.
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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

eLbűvöLő SZínvILág
az engóbozott lapsorozatunk matt és csillogóan sima felületű tagjai a különleges gyártási eljárás eredményeképp 
nagyon finom, harmónikus színátmeneteket mutatnak. akár önmagukban, akár más építőanyagokkal társítva a Feldhaus 
galena sorozat lapjai egyedien különleges, exklúzív hangulatot árasztanak.

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.
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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

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.



509 galena | geo ferrum

34 _ 35



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

KÉZI veTÉSű HoMLoKZaTI LapoK
a Feldhaus Sintra lapok a hagyományos kézi vetésű téglák megjelenését idézik. Felületi struktúrájuk, finom, 
egyedi színátmeneteik, a különböző típusok tetszés szerinti kombinálhatósága egyedülálló újdonság. Hogy 
miért? Mert bár rusztikusak, mégis lapként készülnek, nem pedig egész téglából való vágással. válogatott 
alapanyagból, 1100 C-os 
hőmérsékleten égnek ki, ezért rendkívül kemények, vízfelvételük 2-6% közötti. a szennyeződéseknek és az 
időjárási hatásoknak itt semmi esélye: a felület megőrzi a színét és szépségét.

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.



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

36 _ 37



691 sintra | perla

696 sintra | crema duna

692 sintra | crema

688 sintra | sabioso

665 sintra | sabioso binaro

695 sintra | sabioso ocasa

Feldhaus | sintra

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.



690 sintra | ardor blanca

687 sintra | terracotta linguro

684 sintra | nolani ocasa

698 sintra | terreno bario

689 sintra | ardor

694 sintra | carmesi

38 _ 39



680 sintra | argo685 sintra | ardor nelino

664 sintra | cerasi ocasa

682 sintra | argo pandra

697 sintra | geo

686 sintra | ardor calino

Feldhaus | sintra

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.



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

HajDanI KÉZMűveS ReMeK: WaSSeRSTRICH
Csak a Feldhausnál! Műemlék jellegű épületek felújításához korhű, ugyanakkor mai modern anyagokra van szükség. 
ezért úgy határozott a Feldhaus cég, hogy a hajdani és a legmodernebb gyártástechnolőgiát ötvözve elkészíti ezt 
a tradicionális "Wasserstrich" felületű laptípust.

vascu: „Wasserstrich” felület

planto: „Hátoldali” felület

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.
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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

a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.



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

MÉg nagyobb 
KReaTIvíTáSÉRT: 
a „Duo-eLv” 
a vascu és a planto sorozatú lapok kevert 
felrakásával, azaz a lapok látszó, illetve 
hátoldali felületének keverésével tökéletes 
téglahatású felület jön létre.

LáTSZó FeLüLeT

HáTSó oLDaL



TeRMÉSZeTeS uTaK 
ÉS FeLüLeTeK

KlinKer térburKolatoK 46 _ 47



KlinKer térburKolatoK

TaRTóS ÉS TeRMÉSZeTeS 

a kertünk egy olyan menedék, ahol ellazulhatunk és jól érezhetjük magunkat. a kertben megvalósított 
ötleteink tükrözik a személyiségünket. a Feldhaus térburkolatokkal lehetőségünk van álmaink kertjének
létrehozására.  a klinker térburkoló téglák fagyállóságuknak és színtartőságuknak köszönhetően teraszok, 
járdák, autóbehajtók, udvarok burkolására remekül beválnak. Tetszetős látványuk természetes módon köti 
össze a házat és a kertet.

a térburkolatoknál a téglakötés meghatározó a látvány szempontjából.Hogy a téglaszerű feles kötést, a szabályos 
blokk kötést vagy a közkedvelt halszálka kötést választjuk, csak kreativitás kérdése. a különböző színek, 
méretek és kötések kombinációja határtalan lehetőségeket rejt.
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Blokk kötés

Futó feles kötés

Halszálka kötés

Halszálka kötés vágott elemekkel

Halszálka kötés püspöksüveg elemmel

Parketta kötés középtéglás kötés

Fonott kötés klinkermozaikkal



KöztereK KialaKítása
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HanguLaToS HeLyeK
nagy teherbírás, hosszú élettartam, ökológiai megfelelőség, technikai tökéletesség -közterületeknél és ipari, 
kereskedelmi felületeknél sokféle igényt kell kielégítenie a burkolatnak.

a Feldhaus klinker térburkoló téglák utcákon, parkolókban, gyalogos zónákban bizonyítják tartósságukat. 
Harmónikusan illeszkednek a környezetükbe, hangsúlyosak a színeik, a köztereket hívogató, hangulatos 
területekké teszik.



méreteK és színeK

43% lyuKFelület / anyagszükséglet kb. 33 db / m2 33% lyuKFelület / anyagszükséglet kb. 33 db / m2

118 mm

71 mm

240 mm

118 mm

71 mm

240 mm

Fózolt KlinKer térburKoló tégláK

ForMáTUM MéreTeK mm-ben anyagSzüKSégleT

SKF 200 x 100 x 40 kb. 48 db/m2

KF 200 x 100 x 45 kb. 48 db/m2

KDF 200 x 100 x 52 kb. 48 db/m2

KRF* 200 x 100 x 62 kb. 48 db/m2

KnF 200 x 100 x 71 kb. 48 db/m2

ForMáTUM MéreTeK mm-ben anyagSzüKSégleT

DF 240 x 118 x 52 kb. 34 db/m2

RF* 240 x 118 x 62 kb. 34 db/m2

nF* 240 x 118 x 71 kb. 34 db/m2

Fűklinker

KlinKermozaiK/apróKlinKer

8 darabra pattintHató tégla / 
anyagszükséglet kb. 34 db / m2

118 mm

52 mm

240 mm

60 mm

60 mm

Fózolatlan térburKoló*

durvított oldallapú elem*

*Igény szerint



* projekttípus, csak megrendelésre

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

52 _ 53



203* areno  trigo 402   gala  plano 403   gala  flamea

409   gala  ferrum 609*    umbra  ferrum502*   umbra  plano

Feldhaus  mosaik

a Feldhaus klinkermozaik alkalmazásával stílusos középponti felületeket
hozhatunk létre. 

a színválaszték számtalan lehetőséget nyújt kreatív ötletek megvalósítására. 
Mindegy. hogy a felület megtörésére vagy esztétikai elemként használjuk: 
mindenképpen látványos és feltűnő.



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

54 _ 55

* projekttípus, csak megrendelésre
a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.



408 gala  nero

502 umbra  plano

409 gala  ferrum

808* cino  nero

609 umbra  ferrum

Feldhaus  classic

* projekttípus, csak megrendelésre
a klinker természetes anyag. a fotók és a minták tájékoztató jellegűek.
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FeLDHauS LáTványTeRveZő a neTen!

Készítse el néhány kattintással a saját, teljesen egyedi 
laptípusát a FeLDHauS SoRTen-MIX alkalmazással, 
majd próbálja ki az objeKT-KonFIguRaToR-ral, hogyan 
mutatnak az anyagok mintaépületeken! 
konfigurator.feldhaus-klinker.de

MáR 

onLIne!



a minőségi előírásokat a vonatkozó európai és német 
szabványok rögzítik. 

a gyári minősítéseket a güteschutz Ziegel e.v. ellenőrzi. 
a güteschutz Ziegel e.v. ezen kívül saját kontrollminősítéseket 
is végez. a termékek minősítési lapjai bizonyítják, hogy a 
Feldhaus cég a Ce jelet és minőségi megjelölést használhatja, 
és az előírt gyári ellenőrzéseket végrehajtja.

a Feldhaus klinkertéglák megfelelnek a DIn en771-1 és a 
DIn 105-100 szabvány előírásainak. 

a Feldhaus klinkerlapok a DIn en 771 szabvány előírásaira 
támaszkodva készülnek.

a Feldhaus klinkertéglák megfelelnek a DIn en 1344 és a 
DIn 18503 szabvány előírásainak.

MáR 

onLIne!
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Feldhaus Klinker vertriebs-gmbH
nordring 1 // D-49196 bad Laer

telefon +49 (0) 5424 2920-0 // fax +49 (0) 5424 2920-129
www.feldhaus-klinker.de // info@feldhaus-klinker.de
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