cegły i płytki klinkierowe

Katalog produktów 2013

ceramika budowlana Röben.
Dobrze się składa.

nf
Cegła
KlinKierowa

nf-Sp
Cegła
KlinKierowa
oKładZinowa

Vnf
Cegła
KlinKierowa
pełna

Cegła
KlinKierowa
KSZtałtowa
perforowana

Cegła
KlinKierowa
KSZtałtowa
pełna

penf
płytKa
KlinKierowa

płytKa
KĄtowa

240 × 115 × 71

240 × 65 × 71

240 × 115 × 71

–

–

240 × 15 × 71

dł. ramienia

SZt./m

48

48

48

–

–

48

SZt./paleta

416

728

312

–

100

1824

waga 1 SZt.

do 3 kg

do 2 kg

do 4,4 kg

do 2,9 kg

do 4,4 kg

do 0,6 kg

ok. 0,8 kg

16 gładKa















26 ryflowana











17 gładKa
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19 gładKa
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57 Cieniowana
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cegły klinkierowe
wymiar [mm]
2

240 × 15 × 71
115

–

MeLbOuRne

canbeRRa




aDeLaJDa




VictORia

DaRwin
38 gładKa

peRtH
50 gładKa

pORtLanD
10 gładKa

SyDney
20

DaRLing
67
* – na zamówienie  – dostępne
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DaRwin / czerwono-brązowa gładka

cegły klinkierowe

SyDney / antracytowa cieniowana

bOgata OFeRta
röben polska oferuje 13 wzorów klinkieru produkowanego w zakładach w Środzie Śląskiej oraz bogaty asortyment wyrobów importowanych. oprócz
cegieł standardowych system produktów z klinkieru obejmuje cegły okładzinowe, pełne i kształtowe oraz płytki i płytki kątowe, co daje możliwość
realizacji nawet najbardziej skomplikowanych projektów.

Dane techniczne wg pn en 771-1:2011
łączna powierzchnia perforacji

> 15% 50%

ścianka zewnętrzna

21 mm

gęstość objętościowa

1500 kg/m3

wytrzymałość

45 n/mm2

nasiąkliwość

do 6%

mrozoodporność

kategoria f2

kwaso- i ługoodporność

tak

współczynnik przewodzenia ciepła

cegła nf:

p = 50% – 0,37 w/mK
p = 90% – 0,43 w/mK

cegła Sp i 7-S:

p = 50% – 0,45 w/mK
p = 90% – 0,51 w/mK

cegła Vnf:

p = 50% – 0,62 w/mK
p = 90% – 0,69 w/mK
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canbeRRa / cieniowana gładka

cegły klinkierowe

canbeRRa / cieniowana ryﬂowana

6
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aDeLaJDa / burgund gładka

cegły klinkierowe

aDeLaJDa / burgund ryﬂowana

8
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MeLbOuRne / czerwona gładka

cegły klinkierowe

MeLbOuRne / czerwona ryﬂowana

10
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VictORia czeRwOna / ślęża czerwona

cegły klinkierowe

VictORia cieniOwana / ślęża cieniowana
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pORtLanD / antracytowa gładka

cegły klinkierowe

peRtH / brązowa gładka

14
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15

DaRLing / czerwono-żółta cieniowana

cegły klinkierowe
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wiązanie bLOKOWE

wiązanie FLAMANDZKIE

wiązanie główkowe

wiązanie gotyckie

wiązanie HOLENDERSKIE

wiązanie kowadełkowe

wiązanie krzyżowe typ 1

wiązanie krzyżowe typ 2

Wiązania cegieł w murze

wiązanie śląskie

wiązanie wozówkowe
przesunięcie o 1/3 cegły

18
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wiązanie wozówkowe
przesunięcie o 1/2 cegły

wiązanie wozówkowe
przesunięcie o 1/4 cegły
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cegły kształtowe

Kaptury na słupki

Kaptury z cegieł klinkierowych

• wymiary 42 × 42 × 9 cm i 30 × 30 × 8,5 cm
• rdzeń betonowy nieprzepuszczający wody
• sprzedawane są bez fug celem indywidualnego
dopasowania ich przez inwestora

dostępne kolory odpowiadają systemowej
ofercie cegieł nf-Sp

Kaptury ceramiczne
dostępne kolory: brązowy, czerwony
melbourne czerwona • z fugą
Canberra cieniowana • z fugą

Canberra cieniowana • z fugą
adelajda burgund • z fugą

adelajda burgund • bez fugi
melbourne czerwona • z fugą

Oferta standardowych cegieł kształtowych
/nietypowe kształty są wykonywane na specjalne zamówienie/

152 mm

165 mm

40

71

240 mm

typ 411

typ 600

typ 119

90 mm

30

115 mm

143 mm

20

240 mm

20

232 mm

240 mm

240 mm

20

75

45

90 mm

75

typ 122

115 mm

R
115 mm

45

196 mm

typ 302

113 mm

typ 410

71

typ 112

115 mm

Cegły kształtowe marki röben umożliwiają wykonanie detali architektonicznych zarówno w przypadku obiektów użyteczności publicznej,
elewacji domów jednorodzinnych, jak i ogrodzeń oraz innych elementów
małej architektury.

115 mm

peRFeKcyJne wyKOŃczenie
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240 mm

286 mm
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Fabryka

Reprezentanci regionalni
wOJ. MałOpOLSKie
Jacek Cebula
tel. 601 92 27 17, faks 18 445 75 42
e-mail: jcebula@roben.pl

Zakłady produkcyjne w Środzie Śląskiej
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3 wOJ. zacHODniOpOMORSKie
lech Książek
tel. 605 35 10 98, faks 94 354 32 66
e-mail: lksiazek@roben.pl

5 wOJ. KuJawSKO-pOMORSKie
maciej mordak
tel. 601 79 76 69, faks 56 623 73 55
e-mail: mmordak@roben.pl

na sukces ﬁrmy röben składa się wiele elementów. Z lokalnych złóż gliny wydobywamy doskonały surowiec do produkcji cegieł, płytek klinkierowych, dachówek i akcesoriów dachowych. ten naturalny ceramiczny materiał łączymy
w naszych zakładach z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i długoletnim doświadczeniem. tak powstają materiały budowlane
najwyższej jakości, które umożliwiają realizację marzeń kolejnych pokoleń
inwestorów o pięknym i bezpiecznym domu. najlepsze parametry techniczne,
trwałość, estetykę oraz dobrą cenę połączyliśmy w logiczną całość.
ceramika budowlana Röben. Dobrze się składa.
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Röben
budowlana marKa roKu
2004, 2005, 2006,
2008, 2009, 2010
w kategorii pokrycia dachowe

3

Olsztyn

11

Białystok

5
9

7

Poznań

Warszawa
8

17

Zielona
Góra

Łódź

10

Środa Śląska
15 Wrocław

10

Opole

Katowice

12

4

Lublin
13

Kielce
10

1

Kraków

6 wOJ. pODKaRpacKie
andrzej berkowicz
tel. 665 50 07 15, faks 17 785 28 45
e-mail: aberkowicz@roben.pl

12 wOJ. OpOLSKie
ryszard Homan
tel. 605 06 70 03, faks 77 441 96 14
e-mail: rhoman@roben.pl

7 wOJ. MazOwiecKie
roman tereszczak
tel. 605 35 10 99, faks 22 398 78 97
e-mail: rtereszczak@roben.pl

13 wOJ. LubeLSKie
adam biedula
tel. 661 92 31 64
e-mail: abiedula@roben.pl

8 wOJ. wieLKOpOLSKie
mieczysław Zabłocki
tel. 601 54 04 36
e-mail: mzablocki@roben.pl

14 wOJ. waRMiŃSKO-MazuRSKie
grzegorz Sławiński
tel. 661 92 31 65, faks 89 534 58 69
e-mail: gslawinski@roben.pl

9 wOJ. wieLKOpOLSKie i LubuSKie
artur Kopiec
tel. 607 27 89 86, faks 68 419 01 21
e-mail: akopiec@roben.pl

15 wOJ. DOLnOśLąSKie
piotr gałajda
tel. 661 92 31 66, faks 76 749 23 73
e-mail: pgalajda@roben.pl

10 wOJ. świętOKRzySKie, łóDzKie i MazOwiecKie
ewa Kopańska
tel. 609 04 89 55, faks 41 274 82 57
e-mail: ekopanska@roben.pl

16 wOJ. zacHODniOpOMORSKie
arkadiusz Sanocki
tel. 691 57 53 58, faks 95 765 64 31
e-mail: asanocki@roben.pl

11 wOJ. pODLaSKie
anna worońska
tel. 601 54 04 22, faks 85 742 39 63
e-mail: aworonska@roben.pl

17 wOJ. łóDzKie
radosław Skoczeń
tel. 693 23 33 43, faks 42 256 79 17
e-mail: rskoczen@roben.pl
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Bydgoszcz
Toruń

Szczecin

4 wOJ. śLąSKie i OpOLSKie
arkadiusz majewski
tel. 601 54 04 38, faks 32 445 08 61
e-mail: amajewski@roben.pl

Röben to część rodzinnego koncernu produkującego ceramiczne materiały
budowlane od ponad 160 lat. powstałe w połowie XiX w. fryzyjskie cegielnie
dały początek dzisiejszej sieci fabryk w europie i ameryce. w 1995 r. w skład
ﬁrmy o tak bogatej tradycji weszły zakłady w Środzie Śląskiej. to tu powstała
największa i najnowocześniejsza w europie dachowczarnia Röben.

2

Koszalin

Rzeszów
6
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przedstawione w katalogu kolory produktów mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się odcieniem od rzeczywistego koloru produktów.
röben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.

2 wOJ. pOMORSKie
wiesław Czajkowski
tel. 601 54 04 20, faks 58 783 46 31
e-mail: wczajkowski@roben.pl

Gdańsk

pn-en 1304 : styczeń 2007 dachówki ceramiczne. definicje i specyfikacja wyrobów Zał. b
w przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy, wynikające ze specyficznych metod produkcji wyrobów ceramicznych.

1

Poszukujesz inspiracji
do urządzenia wnętrz?
Zajrzyj tutaj:

03/2013

www.facebook.com/roben.polska

Fabryka:
Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Rakoszycka 2
tel. 71 39 78 100, faks 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl
www.roben.pl

