
Dachówki cementowe Euronit
Dachówka Ekstra to tradycyjna da-

chówka podkreślająca urodę całego do-

mu, charakteryzująca się dwoma syme-

trycznymi wybrzuszeniami. Swoim

kształtem nawiązuje do pierwszych da-

chówek stosowanych w budownictwie ty-

pu mnich – mniszka. Zaokrąglone czoło-

we kanty dachówki i delikatnie wibrujące

światło potęgują wrażenie szlachetności

struktury tego pokrycia dachowego. Dzię-

ki proporcjom wybrzuszeń i wklęsłości

dachówka Ekstra stanowi idealne rozwią-

zanie dla dachów charakteryzujących się

małymi powierzchniami ustawionymi

pod różnym kątem. Dach przykryty tą da-

chówką jest wyważony, stonowany i spo-

kojny. Dachówka Ekstra to tradycja, ele-

gancja i prostota formy.

Dachówka Profil-S to klasyczna da-

chówka o charakterystycznym kształcie

przypominającym falę. Jest współczesnym

wariantem tradycyjnej esówki. Jej budowa

oparta jest na perfekcyjnie wyważonych

proporcjach formy. Dzięki niej powierzch-

nia dachu uzyskuje jednorodną, delikatną

strukturę. Najciekawszy efekt można uzy-

skać na dużych prostych połaciach. Dach

przypomina wtedy taflę wody przy poran-

nej bryzie pofalowanej lekkim wiatrem.

Dachówkę Profil-S można stosować zarów-

no w nowoczesnej architekturze: domach

użyteczności publicznej, zabudowie szere-

gowej, kamienicach, domach jednorodzin-

nych jak i w budownictwie starym, zabyt-

kowym. Dachówka Profil-S to niepowta-

rzalny urok, lekkość i dynamizm.

Dachówka Verona to nowa dachówka

o naturalnym pięknie. Jej podstawowa

forma powstaje z łuku, który w kształcie

niecki tworzy całą szerokość dachówki.

Na obu końcach profil opada i łączy się

z następną dachówką. Tak powstają wcię-

cia w kształcie litery ,,V”. Zaokrąglona

przednia krawędź tworzy łagodną linię.

Prosta kompozycja delikatnego łuku i wy-

raźnego wcięcia daje na powierzchni za-

skakujący efekt. Piękno nowej dachówki

Verony wzmacnia się wraz z wielkością

prostej połaci dachu. Verona jest dosko-

nałym elementem zdobiącym dla wolno-

stojących domów jednorodzinnych oraz

willi. Verona to łagodność, oryginalność

i ciepło.

Dachówki ceramiczne 
Pfleiderer
Terra Harmonica

®
(holenderka) ze

swoją delikatną wypukłością charakte-

ryzuje się łagodną elegancją kształtu,

która odzwierciedla klasyczne tradycje

w stylistyce dachówek. Ze względu na

minimalne zapotrzebowanie tylko 12,2

dachówek na metr kwadratowy po-

wierzchni dachu, model ten jest bardzo

popularny w przypadku wyboru ekono-

micznych rozwiązań. 

Terra Tecta (marsylka) ze swoimi dwo-

ma nieckami stanowi idealne rozwiązanie

w przypadku renowacji dachów. Jest wyko-

rzystywana zarówno na skomplikowanych

dachach jak i w współczesnych projektach

architektonicznych. Dzięki podwójnemu

zamkowi zapewnia podwójną barierę przed

opadami atmosferycznymi.

Terra Piatta
®

(płaska) – prosta ele-

gancja i czysta geometryczna forma da-

chówki, sprawia że jest ona idealnym

rozwiązaniem na wszystkie typy da-

chów. Jej wszechstronność zastosowań

została zauważona i nagrodzona przez

organizatorów konkursu Design Prize

2002 w Niemczech. 
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D a c h ó w k i  E u r o n i t

Euronit Sp. z o.o. istnieje na
polskim rynku od 1998 roku. 

Nale¿y do miêdzynarodowego 
koncernu Etex Group za³o¿onego 

w 1905 roku w Belgii. 
W chwili obecnej grupa zrzesza

185 firm produkcyjnych w 47 
krajach œwiata i zatrudnia ³¹cznie
ponad 37 000 osób. Jest jednym

z najwiêkszych koncernów 
œwiatowych w bran¿y 

budowlanej. 
Dachówki cementowe i ceramiczne 
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