
. . .  d a c h  n a  w i e k i

Przegląd programu produktów
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LiniaEleganz

LiniaAktuell

LiniaKlassik

1 = Matowy      2 = Średni połysk  3 = Wysoki połysk  
Dachówki ceramiczne są wypalanym produktem naturalnym. Nie można uniknąć odchyleń kolorów i niewielkich pęknięć warunkowanych przez surowce.

Angoba  
krystaliczna

grafitowy2 kenijska2 czerń nocy2czerwień winna2

czerwień indyjska3 brąz orzechowy 3

Glazury  
Trend

czerń tytanowa3

Glazura 

Marcato®

czerń diamentowa3 brąz bongossi3 błękit morski3

szary Alaska3 błękit fryzyjski3

biały perłowy3

żółty rzepakowy3szaro-krzemowy3

Wypalane  
redukcyjne

zieleń trzciny3

zieleń oksfordzka3

brązowo-pstry1szaro-czarny1

Czerwień  
naturalna

czerwień naturalna  1 róźnokolorowy  
naturalny  1

Angoba

brąz brazylijski 1 brązowy terra  1 stara czerwień  1 rustykalny 1

czarny łupek  1platynowo-szara  1 głęboka czerń czerwień lawy  1

LiniaEleganz
Pełne uroku glazury Marcato® dachówek liniaEleganz 
łączą w sobie architektoniczne wymagania w zakresie 
estetyki i indywidualny charakter. Te niecodzienne 
powierzchnie są charakterystyczną oznaką najwyższej 
jakości. Glazury Marcato®‚ dostępne są w szerokim 
 spektrum kolorów, obejmującym 10 atrakcyjnych barw.

LiniaAktuell
Zarówno dachówki z angobą krystaliczną, z ich 
bezpretensjonalnym i delikatnym połyskiem, jak też 
inne dachówki z efektowną, błyszczącą powierzchnią 
glazur Trend: w programie linii Aktuell wymyślne 
rozwiązania architektoniczne i ambitne inwestycje 
budowlane znajdą interesujące możliwości aranżacji 
pokrycia dachowego.

LiniaKlassik
W programie linii Klassik dostępne są zwłaszcza 
naturalne odcienie barw. Naturalna czerwień, jako 
klasyczna barwa glinianych dachówek oraz osiem 
różnych rodzajów angob tworzą szerokie spektrum 
naturalnych kolorów od starej czerwieni do czerń 
łupka.

Przerabiamy najlepszą glinę...
dla klientów o  najwyższych  wymaganiach



czerń  
diamentowa

żółty rzepakowy

brąz orzechowyczerń tytanowa grafitowy kenijska czerń nocy brązowy terra 

głęboka czerń czerwień lawy czerwień naturalna 

4 5Vario Junior Zwilling®/Vario Junior®Dachówka zakładkowa Vario®

  Dachówka zakładkowa Vario® Krój prosty „Altstadt Vario”

Powierzchnia całkowita: ok. 264 x 425 mm ok. 264 x 425 mm

Powierzchnia krycia: ok. 211 x 320 do 345 mm ok. 209 x 320 do 345 m

Rozstaw łat: ok. 320 do 345 mm* ok. 320 do 345 mm*

Ciężar: ok. 2,8 kg/szt. ok. 3,2 kg/szt.

Minimalne nachylenie dachu:  10°** 

Typowe nachylenie dachu: 22°

Zapotrzebowanie: ok. 14 Szt. na m2#

* Przed kryciem dachu wykonać próbę wg normy DIN EN 1304. Zmiany techniczne zastrzeżone 
**  Przy przestrzeganiu zasad praktyki zawodowej ZvDH (Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w Niemczech)

  Vario Junior Zwilling® Vario Junior®

Powierzchnia całkowita: ok. 394 x 365 mm ok. 222 x 365 mm

Powierzchnia krycia: ok. 344 x 266 do 285 mm* ok. 172 x 266 do 285 mm*

Rozstaw łat: ok. 266 do 285 mm ok. 266 do 285 mm

Ciężar: ok. 4,4 kg/szt. ok. 2,4 kg/szt.

Minimalne nachylenie dachu:  10°**    10°** 

Typowe nachylenie dachu: 22° 22°

Zapotrzebowanie: ok. 10 Szt. na m2# ok. 20 Szt. na m2

* Przed kryciem dachu wykonać próbę wg normy DIN EN 1304. Zmiany techniczne zastrzeżone 
**  Przy przestrzeganiu zasad praktyki zawodowej ZvDH (Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w Niemczech)

Nasze dachówki zakład kowe Vario® należą do najchętniej stosowanych na niemieckim rynku i są  
kopiowane przez wielu producentów, ale tylko my mamy oryginał!

Dostępna także jako dachówka zakładkowa Vario® z wycięciem prostym „Altstadt Vario”  
w barwach: czerwień naturalna, róźnokolorowy naturalny, szaro-czarny i brązowo-pstry.

Unikalny kształt dachówek Vario Junior Zwilling® łączy w sobie w doskonały sposób ekonomiczność i 
estetykę. Właśnie dzięki zastosowaniu dachówki Vario Junior® jako prawdziwej „półdachówki” można 
szybko i pewnie pokryć dachy o ciekawych i skomplikowanych kształtach.

Program barw: Program barw:

Na zapytanie produkujemy kolory specjalne:

brąz bongossi

błękit morski

brązowo-pstryszaro-czarny

czerwień indyjskaczerń tytanowa

czerwień  
naturalna 

róźnokolorowy  
naturalny 

brąz brazylijski 

stara czerwień 

czarny łupek 

zieleń oksfordzka zieleń trzcinyszary Alaska błękit fryzyjski biały perłowyszaro-krzemowy rustykalny 

czerwień winna



Program barw: Program barw:

brąz orzechowy stara czerwień głęboka czerń brązowy terra kenijska czerń nocy

grafitowy czerwień naturalna 

grafitowy czarny łupek platynowo-szara

6 7PianoTandem®/Tandem Junior®

Wyrafinowany wygląd i doskonały stosunek ceny do jakości podkreślają wyjątkowość dachówki 
Tandem®. Jest bardzo praktyczna do układania, a możliwość bezproblemo wego zastosowania jej na 
narożach dachu i koszu dachowym to szczególnie ważne zalety dla wykonawcy pokrycia dachowego.

Dachówka Tandem® i Tandem Junior® są idealną kombinacją do wykonania trudnych pokryć 
dachowych.

Dachówka Piano jest ulubioną formą w nowoczesnej architekturze-mistrzowski produkt ceramiczny.

  Tandem® Tandem Junior®

Powierzchnia całkowita: ok. 404 x 390 mm ok. 222 x 390 mm

Powierzchnia krycia: ok. 363 x 310 do 327 mm* ok. 181 x 310 do 327 mm*

Rozstaw łat: ok. 310 do 327 mm ok. 310 do 327 mm

Ciężar: ok. 4,1 kg/szt. ok. 2,05 kg/szt.

Minimalne nachylenie dachu:  10°**   10°** 

Typowe nachylenie dachu: 20° 20°

Zapotrzebowanie: ok. 8,5 Szt. na m2 ok. 17 Szt. na m2

* Przed kryciem dachu wykonać próbę wg normy DIN EN 1304. Zmiany techniczne zastrzeżone 
**  Przy przestrzeganiu zasad praktyki zawodowej ZvDH (Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w Niemczech)

  Piano 

Powierzchnia całkowita: ok. 240 x 410 mm 

Powierzchnia krycia: ok. 204 x 330 do 345 mm* 

Rozstaw łat: ok. 330 do 345 mm* 

Ciężar: ok. 2,9 kg/szt. 

Minimalne nachylenie dachu:  10°**   

Typowe nachylenie dachu: 28° 

Zapotrzebowanie: ok. 15 Szt. na m2*** 

* Przed kryciem dachu wykonać próbę wg normy DIN EN 1304. Zmiany techniczne zastrzeżone 
**  Przy przestrzeganiu zasad praktyki zawodowej ZvDH (Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w Niemczech)
*** Na rozstaw łat.

Na zapytanie produkujemy kolory specjalne:

biały perłowy szaro-czarny



8 9Dachówka marsylka Dacapo dachówka uniwersalna 

  Dachówka marsylka 

Powierzchnia całkowita: ok. 244 x 407 mm 

Powierzchnia krycia: ok. 204 x 337 mm 

Rozstaw łat: ok. 337 mm* 

Ciężar: ok. 3,1 kg/szt. 

Minimalne nachylenie dachu:  10°**  

Typowe nachylenie dachu: 30° 

Zapotrzebowanie: ok. 15 Szt. na m2 

* Przed kryciem dachu wykonać próbę wg normy DIN EN 1304. Zmiany techniczne zastrzeżone 
**  Przy przestrzeganiu zasad praktyki zawodowej ZvDH (Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w Niemczech)

Dachówka uniwersalna Dacapo firmy Meyer-Holsen jest klasycznym modelem o dużej popularności 
posiadającym ponad stuletnią tradycję. 

Klasyczna dachówka marsylka o charakterystycznych dwóch wyżłobieniach posiada doskonałe właści-
wości użytkowe i ozdobny profil, dzięki czemu nadaje się do krycia budynków zabytkowych.

Na zapytanie produkujemy kolory specjalne:

szaro-czarnyzieleń oksfordzkazieleń trzcinyczerń  
diamentowa

brąz bongossi

Program barw:

czerwień naturalna czarny łupek stara czerwień brąz brazylijski 

Program barw:

czarny łupek stara czerwień 

  Dacapo dachówka uniwersalna  

Powierzchnia całkowita: ok. 240 x 410 mm 

Powierzchnia krycia: ok. 204 x 250 do 350 mm 

Rozstaw łat: ok. 250 do 350 mm*

Powierzchnia krycia z 

dachówkami szczytowymi:  ok. 325 do 350 mm*

Ciężar: ok. 2,9 kg/szt. 

Minimalne nachylenie dachu:  10°**   

Typowe nachylenie dachu: 30° 

Zapotrzebowanie: ok. 14 do 19 Szt. na m2*** 

* Przed kryciem dachu wykonać próbę wg normy DIN EN 1304. Zmiany techniczne zastrzeżone 
**  Przy przestrzeganiu zasad praktyki zawodowej ZvDH (Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w Niemczech)
*** Na rozstaw łat.



10 11Dachówka holenderkaRavensberger

Unikalne pod względem estetycznym i ekonomicznym zalety dachówki Ravensberger mówią same za 
siebie – doskonała synteza lek kości i elegancji.

Dachówka Hohlziegel Meyer-Holsen z głęboką falą jest dostępna w formie z krótkim i długim 
cięciem.

  Dachówka holenderka 

Powierzchnia całkowita: ok. 235 x 400 mm 

Powierzchnia krycia: ok. 204 x 337 mm 

Rozstaw łat: ok. 300–320 mm* Krój krótki
  ok. 330 mm Krój długi 

Ciężar: ok. 2,6 kg/szt.  

Typowe nachylenie dachu: 35° Krój krótki 
  40° Krój długi 

Zapotrzebowanie: ok. 15/16 Szt. na m2 

* Przed kryciem dachu wykonać próbę wg normy DIN EN 1304. Zmiany techniczne zastrzeżone 
**  Przy przestrzeganiu zasad praktyki zawodowej ZvDH (Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w Niemczech)

  Ravensberger 

Powierzchnia całkowita: ok. 262 x 420 mm 

Powierzchnia krycia: ok. 219 x 340 do 355 mm 

Rozstaw łat: ok. 340 mm do 355 mm* 

Ciężar: ok. 2,3 kg/szt. 

Minimalne nachylenie dachu:  10°**  

Typowe nachylenie dachu: 22° 

Zapotrzebowanie: ok. 13 Szt. na m2 

* Przed kryciem dachu wykonać próbę wg normy DIN EN 1304. Zmiany techniczne zastrzeżone 
**  Przy przestrzeganiu zasad praktyki zawodowej ZvDH (Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w Niemczech)

żółty rzepakowy

Program barw: Program barw:

Na zapytanie produkujemy kolory specjalne:

grafitowyczerń tytanowa czerń tytanowaczerwień naturalna 

zieleń oksfordzkazieleń trzcinybłękit fryzyjski biały perłowyszaro-krzemowy

głęboka czerń

brąz bongossi

czerwień naturalna brąz brazylijski czarny łupek szaro-czarnyczerwień winna
(tylko lekka eco) (tylko lekka eco)

czerwień lawy



12 Karpiowka 13Płytka ceramiczna na obróbki

Dachówki karpiówki są najszlachetniejszym i najbardziej pracochłonnym pokryciem dachu.

czerń diamentowa

Program barw:

błękit morski

rustykalny 

żółty rzepakowy brąz bongossi

zieleń trzciny zieleń oksfordzka

szaro-krzemowy błękit fryzyjski szary Alaska biały perłowy

szaro-czarny

grafitowy kenijska

czerń nocy czerwień winna czerwień indyjska brąz orzechowyczerń tytanowa brąz brazylijski stara czerwień czarny łupek 

czerwień lawy głęboka czerń czerwień naturalna 

  Karpiowka 

Powierzchnia całkowita: 17,5 x 38 cm | 15,5 x 38 cm 
  17,5 x 26 cm | 15,5 x 26 cm

Rozstaw łat: na zasadzie praktyki zawodowej ZvDH 

Ciężar: ok. 1,0 do 1,6 kg/szt.  

Zapotrzebowanie: zależnie od metody krycia 

  (ok. 34 do 56 Szt. na m2)

* Przed kryciem dachu wykonać próbę wg normy DIN EN 1304. Zmiany techniczne zastrzeżone 
**  Przy przestrzeganiu zasad praktyki zawodowej ZvDH (Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w Niemczech)

Inne wykroje i powierzchnie 
są również dostępne!

Płytka ceramiczna firmy Meyer-Holsen zamyka 
perfekcyjne wykończenie obróbek dachowych.

•  Dostępność w każdym kolorze programu barw Meyer-Holsen

•  Opłacalność, długa trwałość, nie wymaga konserwacji  
w porównaniu z innymi materiałami obróbkowymi

•  Zastosowanie pod pasem podrynnowym, wiatrownice, kominy

• W pełni ceramiczne, przez długie lata piękne i trwałe

• Urzekająca optyka w harmoni z całym dachem

• Forma standardowa 17,5 x 26 cm – inne wymiary na zamówienie

brązowy terra 

brązowo-pstry



1514 Gwarancja

Dokładne i stałe kontrole gwarantują najwyższą jakość

Postawione przez firmę Meyer-Holsen duże wymogi w procesie produkcyjnym odzwierciedlają jakość w każdej pojedynczej dachówce. 
Obok dobrej jakości materiału-surowca i optymalnego procesu produkcji jest kontrola produktu jako stała gwarancja wysokiego standardu jakości. 
Wysokie wymogi muszą zostać spełnione aby z naturalnego iłu łupkowego powstała najwyższej klasy dachówka dla klientów o najwyższych wymaganiach. 
Produkty firmy Meyer-Holsen są wytwarzane według normy DIN EN 1304. Oprócz optycznej kontroli wykonywana jest kontrola akustyczna. Czysty dzwięk jest 
nieomylnym znakiem jakości. 

Firma Meyer-Holsen zobowiązuje się przez okres

4

40 lat zgodnie z podanymi na odwrocie warunka-
mi oraz naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i 
Dostaw. Przez okres 40 lat od daty dostawy przejmujemy 
również koszty napraw dekarskich (wynagrodzenia 
zgodn ie z układami zbiorowymi, obciążenia socjalne 
płac i koszty materiałów pomocniczych), a także koszty 
dostawy dachówek ceramicznych.

20 lat od daty dostawy, liczonych od dnia 
wysyłki towaru, do  realizaji dodatkowych 
dostaw modelu wymienionego w gwarancji – 
pomijając zmiany uwarunkowane surowcem.

50 lat zgodnie z podanymi na odwrocie  
warunkami oraz naszymi Ogólnymi 
Warunkami Sprzedaży i Dostaw. Przez okres 
40 lat od daty dostawy przejmujemy również 
koszty napraw dekarskich (wynagrodzenia 
zgodn ie z układami zbiorowymi, obciążenia 
socjalne płac i koszty materiałów pomocni-
czych), a także koszty dostawy dachówek 
ceramicznych.
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Dystrybutor

Reprezentant w Polsce

Maciej Reniec 
Tel. +48/606/27 30 56 
Fax +48/22/722 07 21
maciej.reniec@meyer-holsen.pl

Zakład w Hüllhorst (Zarządzanie + produkcja)
Tonstraße 78

D- 32609 Hüllhorst

hanna.strunk@meyer-holsen.de
Tel. +49/57 44/940-117 
Fax +49/57 44/940-110 

Zakład w Rahden-Varlheide (Produkcja)
Zum Kleihügel 30

D-32369 Rahden-Varlheide


