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LÍCOVÉ CIHLY KLINKER

STAVEBNÍ MATERIÁL 
S TRADICÍ A BUDOUCNOSTÍ
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LÍCOVÉ CIHLY KLINKER
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Keramické výrobky Feldhaus jsou nepřetržitě inovovány a jsou tak  zárukou  budoucnosti 
staveb z lícového zdiva.
Díky používání  přírodních surovin a stálému vývoji nových výrobků  jsou v přímém kontaktu 
se stále se zvyšujícími požadavky na ekologickou, technickou a estetickou úroveň staveb.
Rozmanitost barev a povrchů umožňuje dosáhnout vynikajícího individuálního vzhledu 
budov. Veškeré lícové cihly Feldhaus jsou mrazuvzdorné, trvalé ve vzhledu i barvách.  
Jejich zpracování je jednoduché a jeho výsledkem je jednota vzhledu tradičního a 
moderního.

VYTVÁŘENÍ BUDOUCNOSTI   
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Dokonalého vzhledu fasády lze dosáhnout použitím vhodných tvarovek – zaoblených, 
ukosených nebo parapetních. Vzniknou tak orámování ostění, pilastry nebo arkýře a 
zejména u velkých zděných ploch dojde k jejich zjemnění a rozčlenění.  Každá fasáda tak 
může být vzhledově jedinečná.

Tyto tvarovky lze dále použít i u venkovních staveb – dláždění, ohraničení cest, 
výstavby drobných zahradních staveb. Inspiraci je možno získat z nepřeberného 
množství referenčních staveb.

TVAROVKY

VYTVOŘENÍ A ZDŮRAZNĚNÍ DETAILŮ FASÁDY 
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65 mm

52 mm

71 mm

215 mm

240 mm

240 mm

WDF / spotřeba 60 ks/ m²

DF / spotřeba 64 ks/ m²

102,5 mm

115 mm

115 mm

FORMÁTY A BARVY

LÍCOVÁ C IHLA KL INKER

NF / spotřeba 48 ks/ m²

Pozn. Uvedená spotřeba na 1m2 je počítána vč. ca 10-12 mm spáry.
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65 mm

240 mm

113 mm

240 mm

115 mm

115 mm

115 mm

115 mm

RF / spotřeba 54 ks/ m²

2DF / spotřeba 32 ks/ m²

L ÍCOVÁ C IHLA KL INKER

L ÍCOVÁ C IHLA KL INKER, 7 DĚROVANÁ
DF, NF, RF

L ÍCOVÁ C IHLA KL INKER PLNÁ
DF, NF, RF

Pozn. Uvedená spotřeba na 1m2 je počítána vč. ca 10-12 mm spáry. Pozn. Uvedená spotřeba na 1m2 je počítána vč. ca 10-12 mm spáry.
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400 carmesi | liso 440 carmesi | senso

435 carmesi | mana 335 carmesi | antic mana

345 carmesi | aczent mana

366 lava | maron liso

377 lava | maron rustico

300 lava | liso

CLASSIC
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350 lava | maris liso 380 cerasi |azur liso

388 cerasi | ferrum liso 508 geo | ferrum liso
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752 vascu | ardor carbo

750 vascu | ardor rotado

775 vascu | marengo antrablanca

747 vascu | geo legoro

764 vascu | argo rotado

745 vascu | geo venito

773 vascu | argo antrablanca

VASCU
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CARBONA, VARIO, BACCO 

941 vario | argo albula 991 bacco | ardor matiz

923 vario | ardor tarino911 vario | crema albula

560 carbona | ardor colori 570 carbona | ardor coloratus*

*na poptávku
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692 sintra | crema

665 sintra | sabioso binaro

688 sintra | sabioso

684 sintra | nolani ocasa

686 sintra | ardor calino

690 sintra | ardor blanca689 sintra | ardor

658 sintra | ardor belino

SINTRA
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661 sintra | lava maris 662 sintra | lava azur

685 sintra | ardor nelino 663 sintra | cerasi nelino
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VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE 
A SANOVÁNÍ

OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER
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VÝSTAVBA, REKONSTRUKCE 
A SANOVÁNÍ



BRICK SLIPS
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OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER
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ROZMANITOST DNES 
I  V BUDOUCNOSTI

Díky jednoduchému a snadnému zpracování, stejně jako
díky své jedinečné odolnosti jsou obkladové pásky klinker
Feldhaus čím dál tím častěji používány při sanování, 
rekonstrukci a i při novostavbě. Kromě toho ve spojení se 
systémem tepelné izolace se osvědčily jako optimální ochrana 
Vaší fasády před meteorologickými vlivy a zároveň s tím se 
ukázaly být speciálním designovým prvkem. Profesionálně 
provedená fasáda s těmito obkladovými pásky a současně 
s rohovými prvky se neliší od zdiva z lícových cihel; zvýšení 
hodnoty sanovaných budov je zaručené.

Sanování se systémem tepelné izolace 
s obkladovými pásky klinker

Výztužná vrstva z minerální vaty

Vytváření systému přeběžného spárování 
prostřednictvím předem vytvarovaných PS desek.

Klasický spojovací systém tepelné izolace 
s výztužnou vrstvou z polystyrenu
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Obkladové pásky Feldhaus klinker  jsou tradičně spolehlivé a  jsou neustále vyvíjeny nové, zcela moderní a  
esteticky působivé vzory.

Tradiční je základní surovina, výběrová cihlářská hlína, dále zpracovaná modernizovanými postupy. Ekologickou 
a technicky soudobou výrobou vznikají pásky i rohové pásky v mnoha formátech, barvách i povrchových 
strukturách. Ty pochopitelně lze při výstavbě kombinovat se sklem, dřevem, ocelí  i omítkou a umožnit tak vznik  
architektonicky originálních objektů.

OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER

TVOŘIVOST BEZ HRANIC
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OBKLADOVÉ PÁSKY KLINKER

Nejen v exteriéru, ale i v interiérech lze použít 
obkladové pásky Feldhaus.

Vnitřní krby, kuchyňské kouty, bary i obložené stěny 
působí útulně a přirozeně díky použití obkladových 
pásků jako designového prvku.  Vstupní prostory tím 
získají reprezentativní charakter.

VENKU JAKO UVNITŘ
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65 mm

52 mm

71 mm

52 mm

215 mm

240 mm

240 mm

290 mm
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FORMÁTY A BARVY

52 mm

365 mm

14
 m

m

XLDF* / spotřeba 44 ks/ m²

WDF / spotřeba 60 ks/ m²

DF / spotřeba 64 ks/ m²

NF / spotřeba 48 ks/ m²

LDF / spotřeba 54 ks/ m²

Pozn. Uvedená spotřeba na 1m2 je počítána vč. ca 10-12 mm spáry.
*na poptávku
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14
 m

m

Rohový pásek

Dlouhá strana podle tvaru 
Krátká strana u

   WDF  102 mm
   DF  115 mm
   NF 115 mm

Pozn. Uvedená spotřeba na 1m2 je počítána vč. ca 10-12 mm spáry.
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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

CLASSICCLASSIC
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287 nolani | rustico aubergine 286 nolani | rustico carbo

268 nolani | rustico viva 214 bronze | mana

220 terracotta | liso 227 terracotta | rustico

228 terracotta | rustico carbo 480 terreno | liso
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487 terreno | rustico 488 terreno | rustico carbo

400 carmesi | liso 440 carmesi | senso

435 carmesi | mana 335 carmesi antic | mana

332 carmesi multi | mana 303 ardor | liso

CLASSICCLASSIC
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436 ardor | mana

307 ardor | rustico

343 ardor | senso

788 planto | ardor venito

535 terra | mana
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500 geo | liso 540 geo | senso

735 anthracit | mana 700 anthracit | liso* 740 anthracit | senso*

CLASSIC

*na poptávku



31

740 anthracit | senso*

GALENA

484 galena | terreno viva 356 galena | carmesi antic

385 galena | ardor maritim

386 galena | ardor maritimo

382 galena | ardor viva

384 galena | ardor ferrum

509 galena | geo ferrum
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VASCU

763 vascu | perla 757 vascu | perla linara

766 vascu | sabiosa rotado

760 vascu | argo oxana 764 vascu | argo rotado

758 vascu | terracotta calino 768 vascu | terracotta venito

773 vascu | argo antrablanca
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743 vascu | ardor flores

752 vascu | ardor carbo 769 vascu | cerasi legoro

761 vascu | vulcano

750 vascu | ardor rotado

746 vascu | cerasi rotado
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SINTRA

691 sintra | perla 692 sintra | crema

696 sintra | crema duna

665 sintra | sabiosa binaro 695 sintra | sabioso ocasa

688 sintra | sabioso

684 sintra | nolani ocasa 687 sintra | terracotta linguro

SINTRA
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698 sintra | terreno bario

689 sintra | ardor 690 sintra | ardor blanca

686 sintra | ardor calino

694 sintra | carmesi

685 sintra | ardor nelino

664 sintra | cerasi ocasa658 sintra | ardor belino
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SINTRA

663 sintra | cerasi nelino

697 sintra | geo 693 sintra | vulcano

680 sintra | argo 682 sintra | argo pandra
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CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER
PŘIROZENÉ CESTY 
A POVRCHY
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Domácí zahrada je útočištěm dobré nálady a relaxace. S cihelnou dlažbou Feldhaus máte 
možnost vytvořit svoji zahradu podle Vašich představ. Vzhledem k trvanlivosti svých barev a 
odolnosti proti mrazu, jsou pálené výrobky vhodné pro terasy, lemování záhonů a cest, ale 
také pro vchody a zahradní povrchy. Jejich okouzlující vzhled spojuje přirozeným způsobem 
dům a zahradu. Při uspořádání dlážděných ploch má pro jejich vzhled zásadní význam 
způsob pokládky. Jestli to bude postupné šachové pokládání, rovná holandská vazba nebo 
zubovitě jako rybí kost, to je otázka osobní kreativity. Rozmanité kombinace různých barev, 
formátů a způsobů pokládání cihelných dlažeb klinker neznají hranic.

CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER

ODOLNÉ A PŘÍRODNÍ
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Rybí kost Dvojice ležící na širokou stranu Rybí kost s biskupskou čepicí Copánek s mozaikovými prvky

SpirálověRybí kost, omezující pásmo 
z nařezaných půlek

KolmoPřes polovinu

CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER
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TVAROVÁNÍ OBJEKTŮ
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Nosnost, vytrvalost, působivá vize, ekologická efektivita a technická dokonalost - v současné 
době stavební materiály při utváření veřejných a komerčních ploch musí odpovídat mnoha 
požadavkům. 

Cihelná dlažba Feldhaus dokazuje svou pevnost na cestách, na parkovištích, na pěších 
zónách a na rušných náměstích. Harmonicky zapadají do okolního prostředí, kladou barevné 
důrazy a dělají z venkovních veřejných ploch přitažlivá místa.

PŘITAŽLIVÁ MÍSTA
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118 mm

71 mm

240 mm

118 mm

71 mm

240 mm

118 mm

52 mm

240 mm

60 mm

60 mm

FORMÁT ROZMĚRY v mm SPOTŘEBA

KF 200 x 100 x 45 přibl. 48 ks/m2

KDF 200 x 100 x 52 přibl. 48 ks/m2

KRF* 200 x 100 x 62 přibl. 48 ks/m2

FORMÁT ROZMĚRY v mm SPOTŘEBA

DF 240 x 118 x 52 přibl. 34 ks/m2

RF* 240 x 118 x 62 přibl. 34 ks/m2

PODÍL VÝŘEZŮ 43% / 
spotřeba přibližně 33 ks/ m2

PODÍL VÝŘEZŮ 33% / 
spotřeba přibližně 33 ks/ m2 

CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER / MOZAIKA

PŘEDBĚŽNÝ ZÁŘEZ K ROZDĚLENÍ 

DO 8 ČÁSTI / spotřeba přibližně 34 ks/ m2 

CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER 
BEZ ZKOSENÉ HRANY

HRUBÁ DLOUHÁ STRANA*

ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA KLINKER

CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER SE ZKOSENOU HRANOU

Pozn. Uvedená spotřeba na 1m2 je počítána vč. ca 3-5 mm spáry.
*na poptávku
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203    areno  trigo 402   gala  plano

403   gala  flamea 409   gala  ferrum

MOZAIKA

CIHELNÁ DLAŽBA KLINKER 
BEZ ZKOSENÉ HRANY

Při použití mozaikových cihelných dlažeb Feldhaus se v celkovém plošném obrazu vytvoří 
perfektní stylizované tvary. 

Bohatý sortiment barev vytváří nespočet možností pro kreativní design. Nezávislé na tom, 
jestli se používá k oživení nebo pro účely estetického důrazu: mozaika je vždy optický 
přitažlivý bod.

Pozn. Uvedená spotřeba na 1m2 je počítána vč. ca 3-5 mm spáry.
*na poptávku

609     umbra  ferrum*
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CLASSIC

203 areno  trigo 402 gala  plano

403 gala  flamea 405 gala  alea

415 gala  solea 409 gala  ferrum

502 umbra  plano 609 umbra  ferrum
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Feldhaus Klinker Vertriebs-GmbH
Nordring 1 • D-49196 Bad Laer
Telefon +49 (0) 5424 2920-0 • Telefax + 49 (0) 5424 2920-129
www.feldhaus-klinker.com • info@feldhaus-klinker.de
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AVýhradní zastoupení a dovoz pro ČR a SR:

LIPEA, s.r.o.    
Sídlo, vzorkovna Česká Lípa  Sklad LIPEA 
Klášterní 245    bývalý areál ŽOS
470 01 Česká Lípa   Dubická ul.
     470 01 Česká Lípa – Dubice

tel: + 420 487 524 537   Otevírací doba: 
fax: +420 724 830 568    Po-Pá  07:00-15:30 hod.

lipea@lipea.cz
www.lipea.cz


