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сімейне підприємство
компанія Meyer-Holsen, яка ось вже більше 150 років
випускає керамічну черепицю, завоювала свої
лидируючі позиції в першу чергу завдяки яскравим
підприємницьким талантам, а також наподегливості
та старанності своїх співробітників

Виробництво у Східній вестфалії
Володіючи двома черепичними заводами в окрузі
мінден-Люббеке, які обладнані за останнім словом
техніки, надається гарантія надійного постачання
високоякісної покрівельної черепиці, а також
забезпечуються стабільні рабочі місця в своємурегіоні.

Завод Holsen

Якість

Традиції та
інновації

спочатку була найперша черепиця Meyer-Holsen. З тих
пір минуло вже більше 150 років, але і сьогодні цінності,
які передаються з покоління в покоління, залишаються
незмінними: використання натуральної сировини та
найвища якість в работі.

Починаючи з видобутку глини з власних кар'єрів та
наступного клопіткого процесу виготовлення
черепиці та оброблення поверхні ангобами чи
глазуррю, та заканчуючи індивідуальним
контролем зовнішнього виду та звучання черепиці
— на усіх етапах виробництваа приділяється
колосальна увага якості, яка відповідає найвищим
вимогам найвибагливіших клієнтів.

У прагненні відповідати як технічним вимогам, які ростуть,
так і постійним запитам клієнтів, виробничий процес
постійно вдосконалюється.

Завод Rahden

20-річна гарантія допоставки
Гарантується можливість допоставки придбаної вами
моделі протягом 20 рків з моменту поставки
матеріалу з поправкою на відмінності,
обумовлені зміною параметрів
сировини.

сьогодні керамічна черепиця Meyer-Holsen виробляється
на найбільш сучасному обладнанні, яке відповідає
останнім технічним достягненням. компанія Meyer-Holsen
гармонійно поєднує в ірність традиц іям, с учасні
технології, успішно обєднує ідею виробництва керамічної
черепиці найвищої якості з духом нашого часу. такий
серйозний підхід викликає довіру.
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Започатковане в 1860 році генріхом майером (Heinrich
Meyer) підприємство і сьогодні знаходиться у сімейній
власності. На чолі компанії стоять рюдігер бетке (Rüdiger
Bethke), Філіпп бетке (Phillip Bethke) і Ян петер Йорн (Jan
Peter Jörn). Продукти преміум класу для індивідуальних
рішень, які задовільняють найвищі вимоги — ось що
відрізняє компанію Meyer-Holsen.

40-річна повна гарантія

Phillip Bethke | технічний директор
Jan Peter Jörn | Фінансовий директор

Надається повна гарантія на матеріал
протягом 40 років з моменту поставки, яка
охоплює покриття витрат по залученню
підрядної организації (оплата праці,
соціальні відрахування
та допоміжні матеріали), а також поставку
черепиці. Єдиний виробник покрівельної
черепиці в Німеччині, який пропонує такі
умови гарантії.
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Vario® Hohlfalzziegel
Оригінальна черепиця Vario® Hohlfalzziegel є одним
з найпопулярніших видів покрівельної черепиці на
ринку Німеччини. Завдяки своїй класичній
елегантній формі вона надає поверхні покрівлі
гармонійного виду.
Кольорова палітра Vario® дозволяє зробити будьякий будівельний об'єкт унікальним.
рекомендований мінімальний кут нахилу покрівлі 22°
розхід прибл.. 14 штук / м2
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Vario® Hohlfalzziegel „Altstadt
Vario“ з прямим зрізом
прямій кромці продукт „Altstadt Vario“
Завдяки
наділений яскравим характером черепиці типу
Hohlziegel, не втрачаючи при цьому переваги
подвійного фальцу. Він застосовується при реконструкції
пам'ятників архітектури, якщо необхідно зберегти їх
зовнішній вигляд, а також на нових будівлях, коли
покрівлі хочуть надати класичного виду.
рекомендований мінімальний кут нахилу покрівлі 22°
розхід прибл. 14 штук / м2
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Meyer-Holsen Zwilling®
Meyer-Holsen Zwilling Junior®
Унікальна форма Meyer-Holsen Zwilling® ідеально
об'єднує в собі економічність та естетику. у поєднанні з
Meyer-Holsen Zwilling Junior® як „половинчатої“ черепиці
можна легко та надійно покритинавіть дахи нестандартних
та складних форм.

Meyer-Holsen Zwilling® рекомендований мінімальний
кут нахилу покрівлі 22° розхід прибл. 10 штук / м2

Meyer-Holsen Zwilling Junior® рекомендований
мінімальний кут нахилу покрівлі 22°
розхід прибл. 20 штук / м2
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Tandem®/ Tandem Junior®
Цікавий зовнішній вигляд та відмінне співвідношення
ціна-якість підкреслює унікальність продукту Tandem®.
Він дуже економічний в укладанні, а чудові можливості
застосування на хребтах та йондовах стануть
важливими аргументами для покрівельника в користь
вибору цієї моделі.
Ідеальне поєднання для дахів складної форми:
Tandem® и Tandem Junior®.
Tandem®
рекомендований мінімальний кут нахилу покрівлі 20°
розхід прибл. 8,5 штук / м2
Tandem Junior®
рекомендований мінімальний кут нахилу покрівлі 20°
розхід прибл. 17 штук / м2
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Piano
Завдяки своїй прямолінійній формі, модель Piano
відмінно підходить для будівельних проектів
сучасної архітектури.Черепиця Piano будет чудово
дивитись і в прое кті дому для о днієї с ім'ї з
мінімалістичною архитектурою, і в проекті міського
будинку в класичному стилі „баухаус“.

рекомендований мінімальний кут нахилу покрівлі 28°
розхід прибл. 15 штук / м2
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Ravensberger
Унікальні візуальні та економічні переваги
Ravensberger говорять самі за себе – ця черепиця
наділена ідеальним поєднанням легкості та
елегантності.
рекомендований мінімальний кут нахилу покрівлі
22°
розхід прибл. 13 штук / м2
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Dacapo
Черепиця Dacapo компанії Meyer-Holsen – це
класична «модель успіху» з більш ніж столітньою
історією. модифікована та приведена у
відповідність з сучасними стандартами якості
черепиця Dacapo підійде і для історичної, і для
сучасної будівлі.
рекомендований мінімальний кут нахилу покрівлі 30°
розхід прибл. 14 – 19 штук / м2*
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* Залежить від кроку обриштування

Doppelfalzziegel
класична черепиця з подвійним фальцем, відмінними
характеристиками та яскраво вираженим профілем, яка
підходить і для пам'ятників архітектури.
рекомендований мінімальний кут нахилу покрівлі 30°
розхід прибл. 15 штук / м2*
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Hohlziegel
Hohlziegel від компанії Meyer-Holsen зі своєю
глибоко вигнутою формою постачається з довгим та
коротким зрізом.
рекомендований мінімальний кут на хилу покрівлі:
35°для короткого зрізу / 40° для довгого зрізу°
розхід прибл. 16 – 17 штук / м2
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Специальное изготовление Hohlziegel Wartburg

Biber
коли
необхідний надійний та індивідуальний
варіант покрівельного покриття, відмінним
вибором стане пласка черепиця «бобровий хвіст».
Вона може бути вкладена на різні елементи: слухові
вікна, йондови, вежі, купола та комини.

розхід (залежно від формату Biber):від 34 до 71
штук на м2

Формати черепиці «бобровий хвост»

круглий зріз
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прямий зріз сегментний зріз с 3 /
5 жолобками

сегментний зріз трикутний зріз
круглий зріз,
профильований (виготовлення під
розділений
(виготовлення під
замовлення)
(здвоєний) бібер
замовлення)
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панель фронтону

Добірні элементи

панель фронтону від компанії Meyer-Holsen
дозволить ідеально виконати звис покрівлі.
Пропонується у всі х кольорах палітри Meyer-Holsen
Висока економічність, довговічність у порівнянні з другими відомими
матеріалами та відсутність необхідності обслуговування

	К

Застосовується для фронтонів, карнизів та виступаючих частин будівлі

конькова черепицая
«клевер»

конькова черепиця
Piano

Вальмова черепиця
Piano

Повністю керамічна та красива

Початкова вальмова
		
черепиці

Відмінний зовнішній вигляд завдяки гармонійному вигляду
Площь: 17,5 x 26 см — і нші розміри під запит

антенна черепиця
(при замовленні
вказувати кут нахилу
покрівлі)

Ø125 (гофрована трубка з насадкою Ø150 (гофрована
Ø100 в комплекті
трубка Ø150 в комплекті)

Заглушка конька Piano
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черепиця "плюс"

Початкова конькова
зовнішня черепиця "плюс"

Тут представлена тільки
витримка з широкого
асортименту добірних
елементів Meyer-Holsen.
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Biber

Hohlziegel

Doppelfalzziegel

Dacapo

Ravensberger

Piano

Tandem®
Tandem Junior®

Meyer-Holsen
Zwilling® /
Zwilling Junior®

Vario®
спрямымсрезом

Vario®
Hohlfalzziegel

LinieKlassik

натуральний
червоний,
строкатий

LinieKlassik

натуральний
червоний

Обробляється найкраща глина для клієнтів з найвищими вимогами.

натуральний
червоний

червоний «Лава»

рустикальний

LinieAktuell

коричневий

LinieAktuell

ангоб

коричнева терра

LinieKlassik

старо-червоний

«бразиль»
сіра платина

насичено-чорний

LinieEleganz

тренд-глазур

LinieEleganz

винно-червоний
графіт

LinieAktuell

криштальний ангоб

червоний «кенія»

базальт

Чи то керамічна черепиця «кришталевий ангоб» з
стриманим, легким глянцем, чи варіанти черепиці з
ефектною блискучою глазурованою поверхнею «трендглазур», – в серії LinieAktuell легко знайти
цікаві варіанти для незвичайних архітектурних рішень
та будівельних проектів.

чорний-сланцевий

чорна ніч

в серії LinieKlassik представлені в першу чергу
природні кольори. Натуральний червоний – класичний
колір керамічної черепиці, а також вісім різних
варіантів ангобованої поверхні охоплюють спектр
природніх кольорів від блідо-червоного до чорного
шиферного.

червоний «Індія»

привабливі глазурі Marcato® та відновлювальний обпал
серії LinieEleganz об'єднюють в собі архітектурні
претензії на естетику та індивідуальність. Ці
незвичайні поверхні – беззаперечна ознака найвищої
якості. Кольорова палітра глазурі Marcato® складається з
9 привабливих кольорів.

спеціальні кольори
Vario® Hohlfalzziegel

коричневий «Горіх»

перламутрово
-білий

кремніевосірий

перламутрово
-білий

						

перламутровобілий

кремніевосірий

синій
«Фрізен»

рапсовожовтий

темнозелений

світлозелений

морська блакить

рустикальний

		

діамантовочорний

Piano
титаново-чорний

червоне
дерево

Ravensberger
коричневий
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рапсовожовтий

Dacapo

темнозелений

світлозелений

діамантовочорний

коричневий
строкатий
чорно-сірий

покриття: матове: натуральний червоний, ангоб, відновлений обпал | блискуче кришталевий ангоб | глянцеве: тренд-глазур, глазур Marcato®
керамічна черепиця — натуральний продукт, який піддали обпалу. Відмінності у відтінку та невеликі заглиблення на поверхні обумовлені
особливостями сировини, неминучі.

морська блакить

натуральний
червоний

натуральний
червоний

Морська блакить

LinieEleganz

відновлювальний
глазур Marcato®
обпал

«бонгоссі»

синій
«Фрізен»

коричневий

коричневий
«Бразиль»

коричневий
«Бразиль»

коричневий
графіт

коричневий
«бонгоссі»

діамантовочорний

коричневий
«бразиль»

чорнийсланцевий

Doppelfalzziegel
чорно-сірий

Garant

темнозелений

чорно-сірий

				

натуральний

Hohlziegel
коричневий
строкатий

Biber
перламутрово
-білий

кремніевосірий

Інші кольори доступні по запиту

синій
«Фрізен»

рапсовожовтий

темнозелений

титановочорний

27

