


Koncern WIENERBERGER jest najwi´kszym producentem 
cegieł na Êwiecie i drugim, pod wzgl´dem wielkoÊci, produ- 
centem systemów dachowych w Europie. Ciàgły i bardzo 
dynamiczny rozwój firmy jest efektem pracy ponad 14 tysi´cy 
osób zatrudnionych w 26 krajach. W Polsce firma rozpocz´ła 
swojà działalnoÊç w 1995 roku. Obecnie ma 20 zakładów 
produkujàcych cegły konstrukcyjne i elewacyjne, stropy, 
nadpro˝a oraz dachówki ceramiczne.

Wienerberger w Polsce

Dachówki ceramiczne nale˝à do najstar-
szych pokryç dachowych. Na przestrzeni 
wieków ludzie wykorzystywali je, budujàc 
swoje domy, Êwiàtynie i pałace. DziÊ te za-
bytkowe obiekty i ich dachy stanowià 
o architektonicznym dziedzictwie Polski  
i Europy. Do chwili obecnej nie straciły na 
popularnoÊci i nadal zapewniajà najdłu˝szà 
˝ywotnoÊç dachu. Doskonale sprawdzajà 
si´ tam, gdzie pokryciom stawia si´ szcze-
gólnie wysokie wymagania. 

Dyskretny urok ceramiki

Szeroka gama modeli, 
wykoƒczeƒ i kolorów.

Mo˝liwoÊç dobrania odpowiedniej da- 
chówki do charakteru domu, jego archi- 
tektury, lokalizacji, koloru elewacji, 
ogrodzenia klinkierowego itp.

OdpornoÊç na warunki 
atmosferyczne, w tym  
równie˝ mrozoodpornoÊç.

Du˝a trwałoÊç, wysoka odpornoÊç 
nawet na silne i długotrwałe działanie 
słoƒca, Êniegu i mrozu oraz deszczu. 
Ponadto dachówki ceramiczne Koramic 
sà materiałem niepalnym.

Prosta powierzchnia 
i powtarzalnoÊç kształtu. 

Dzi´ki technologii H-kaset, która umo˝-
liwia dokładne kontrolowanie kształtu 
i powtarzalnoÊci ka˝dej dachówki, ukła-
danie ich na dachu nie jest skompliko-
wane.

Zalety dachówek Koramic
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Dachówka 
karpiówka

Wykonanie z karpiówek dachu z krzywiznami, łukami, wie˝yczkami czy 
innymi trudnymi formami architektonicznymi nie stwarza przewa˝nie 
˝adnego problemu. Pojedyncza dachówka stanowi płaskà, wàskà płytk´, 
której dolna kraw´dê mo˝e mieç ró˝ne wykroje – półokràgły, łukowy, 
szeÊciokàtny czy prosty. Ich wielkoÊç i kształt sprawiajà, ˝e mo˝na je 
zastosowaç praktycznie na ka˝dym budynku. 
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Dachówki 
zak∏adkowe

Swojà nazw´ zawdzi´czajà pojedynczym lub podwójnym zamkom nazy- 
wanym zakładkami, znajdujàcymi si´ najcz´Êciej na górnych i bocznych 
kraw´dziach dachówek. Dzi´ki nim dachówki te sà łatwe w układaniu, 
a dachy z nich wykonane – wyjàtkowo szczelne.
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Dachówki 
tradycyjne

We współczesnym budownictwie mieszkaniowym sà coraz bardziej 
wypierane przez inne typy dachówek, ale bez nich nie mo˝na byłoby 
rekonstruowaç wielu zabytków sakralnych oraz Êwieckich. Dzi´ki nim 
miłoÊnicy tradycji majà mo˝liwoÊç nawiàzania do historii przy budowie 
swoich domów.
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Pozostałe 
informacje

W dalszej cz´Êci katalogu znajduje si´ szereg cennych informacji 
na temat rodzajów wykoƒczeƒ i wykrojów dachówek oraz dodatków 
systemowych KoraTech®. Podpowiemy, jak dokonaç wyboru najwłaÊ-
ciwszych dachówek i jak uniknàç najcz´Êciej popełnianych, przy 
uk∏adaniu dachu, bł´dów. Na stronie 59 znajdà te˝ Paƒstwo numery 
telefonów do regionalnych doradców technicznych firmy Wienerberger.
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Naturalna 
czerwieƒ

Czerwona
angoba

Bràzowa
angoba

Mahoniowa 
angoba szlachetna

Ceglasta angoba 
szlachetna

Miedziana 
angoba

Zielona
angoba

Niebieska 
glazura

Zielona
glazura

Czarna  
glazura  

Antracytowa
angoba

Karpiówka

Dachówka karpiówka
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Wykroje 
karpiówek

Dachówka karpiówka

Karpiówka
8 9

gotycka∏ukowawie˝owa pó∏okràgła

prosta˝łobkowana 
krótka

segmentowa szeÊciokàtna˝łobkowana  
d∏uga



Dachówka karpiówka

Karpiówka
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Karpiówka

Dachówka karpiówka
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Dachówka karpiówka

Karpiówka
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Naturalna 
czerwieƒ

Ceglasta angoba 
szlachetna

WiÊniowa
glazura

Zielona
glazura

Czerwona
angoba

Miodowa
glazura

Czarna angoba 
szlachetna

Antracytowa
angoba

Bràzowa
angoba

Niebieska 
glazura

Grafitowa
angoba

Dachówki zak∏adkowe

Renesansowa L15
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Dachówki zak∏adkowe

Renesansowa L15
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Dachówki zak∏adkowe

Renesansowa L15
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Renesansowa E32

Naturalna 
czerwieƒ

Czerwona zabytkowa 
angoba

Orzechowa  
angoba szlachetna

Grafitowa angoba  
szlachetna

Czerwona
angoba

Czarna 
angoba

Czarna angoba 
szlachetna

Czarna zabytkowa 
angoba

Kasztanowa 
angoba szlachetna

Dachówki zak∏adkowe
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Renesansowa Alegra

Dachówki zak∏adkowe

Naturalna 
czerwieƒ

Ceglasta angoba 
szlachetna

Czarna  
glazura  

Czarna angoba 
szlachetna
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Toskaƒska
angoba

Miedziano-
bràzowa angoba

Czerwona
angoba

Saharyjska
angoba

Naturalna
czerwieƒ

Czarna
angoba

Dachówki zak∏adkowe
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Renesansowa Universo
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Marsylka

Naturalna 
czerwieƒ

Ceglasta angoba 
szlachetna

Czarna angoba 
szlachetna

Czerwona
angoba

Bràzowa
angoba

Antracytowa
angoba

Grafitowa
angoba

Dachówki zak∏adkowe
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Marsylka Mondo

Naturalna
czerwieƒ

Miedziano-
bràzowa angoba

Staromiejska
angoba

Czerwona
angoba

Czarna
angoba

Dachówki zak∏adkowe
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