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RuppCeramika marka przedsi biorstwa Lafarge Dachy.
Firma nale y do Lafarge Roofing dywizji Lafarge – wiato-
wego lidera w produkcji materia ów budowlanych takich
jak: cement, kruszywa, beton, p yty gipsowo–kartonowe
i pokrycia dachowe. Oferta RuppCeramika obejmuje:
kompletny system dachowy sk adaj cy si  z:

dachówek ceramicznych w modelach: Sirius, Mars, Achat,
Rubin, Smaragd, Opal (karpiówka),
ceramicznych p ytek ok adzinowych Morion, 
akcesoriów dachowych: uszczelnienia, obróbki, folie da-
chowe, przej cia przez po a   dachow ,
systemu rynnowego Stabicor z polichlorku winylu.

Dachówka Sirius jest to niezwykle uniwersalny
model o nowoczesnym, harmonijnym kszta cie.
Mo na go uk ada  na dachach spadzistych
o ma ym, rednim, a tak e stromym nachyle-
niu. Technologia barwienia w masie pozwala
zwi kszy  estetyk  pokrycia dachowego oraz
przez wiele lat zachowa  harmonijn  i inten-
sywn  kolorystyk  dachu. Dzi ki w a ciwemu procesowi pro-
dukcji, barwiona w masie dachówka Sirius jest bardzo od-
porna na dzia anie mrozu, ognia, promieni UV i zmiennych
warunków atmosferycznych. Odpowiednia waga daje pokry-

ciu wytrzyma o  na silne wiatry. 
Dachówka Mars nadaje si  zarówno do pokry-
wania budynków zabytkowych, jak i nowych,
których architektura nawi zuje do tradycyjnego
stylu. Podobnie jak Sirius, dachówka Mars ma
podwójne zamki zapewniaj ce szczelno  po-
krycia.

Dachówka Opal w swej klasycznej formie jest to jedna z naj-
bardziej znanych dachówek zwanych karpiówkami. Daje ona
nieograniczone mo liwo ci kszta towania po aci dachu, two-
rzenia ró norodnych skomplikowanych i ciekawych form ar-
chitektonicznych: wole oka, pe ne kosze, lukarny itp. Dzi ki
ma ym wymiarom doskonale wype nia urozmaicone kszta ty
dachu. Pokryta jest wysokiej jako ci angob  (klasyczn  lub
b yszcz c ), dzi ki której przez d ugie lata zachowuje inten-
sywn  barw . Mo na j  uk ada  dwoma sposobami:  w u-
sk  lub koronk  i dzi ki temu uzyskuje si  ró ne efekty archi-
tektury dachu. 
Dachówka Smaragd poprzez kszta t rombu
nadaje dachowi niepowtarzalny wygl d.
Kraw dzie pod u ne dachówki biegn  dia-
gonalnie do okapu. Dachówk  Smaragd
mo na stosowa  przy dachach o pochyleniu
od 10° do 65°, a nawet na pionowych ele-
wacjach jako dachówk  ok adzinow .
Dachówka Rubin za pomoc  najnowszej techniki opraco-
wano i zoptymalizowano w a ciwo ci dachówki. Efektem
jest innowacyjny produkt, odznaczaj cy si  zmniejszon  wa-
g , poprawion  deszczoszczelno ci  i atwiejszym uk ada-
niem. Rubin ma teraz now  konstrukcj  tylnej cz ci, dzi ki
czemu zwi kszy a si  stabilno  dachówki. Kolejne udosko-
nalenia to lepsze parametry techniczne: udoskonalone zam-

ki górne i boczne poprawiaj ce wiatroszczel-
no , co udowodni y testy w tunelu aerodyna-
micznym. Dachówka Rubin zosta a stworzona
dla dachów rednio i p asko nachylonych, mo-
e by  jednak z powodzeniem uk adana na da-

chach stromych.

Dachówka Achat falista forma dachówki Achat nadaje po-
wierzchni dachu tradycyjny wygl d. Jest to dachówka prze-
suwna ze zmienn  d ugo ci atowania i dlatego doskonale
nadaje si  do renowacji obiektów zabytkowych
bez konieczno ci prze atowania po aci dacho-
wej. Zastosowanie dachówki Achat znakomicie
u atwia prace dekarskie przy renowacjach, jak
równie  znacznie obni a koszty wymiany pokry-
cia dachowego.
Ozdoby dachowe oraz p ytka Morion 
RuppCeramika oferuje tak e bogaty zestaw ceramicznych
ozdób dachowych oraz p ytk  ok adzinow  Morion. P ytka

ok adzinowa Morion pozwala na doskona e
pokrycie komina, czo owych i bocznych po-
wierzchni lukarny, powierzchni szczytowych,
pasów bocznych i okapowych. Dostarczana
jest ona we wszystkich odcieniach kolory-
stycznych dachówki podstawowej. Nie tylko
harmonijny efekt po czenia p ytki  z po-

wierzchni  dachu jest jej zalet . Optymalnie chroni ona po-
nadto przed czynnikami pogodowymi równie  w obr bie
powierzchni ciennej.
Kompletny system dachowy
Wa n  cech  wyró niaj c  ofert  RuppCeramika spo ród in-
nych oferentów dachówek ceramicznych jest bogactwo ce-
ramicznych i nieceramicznych elementów systemowych sk a-
daj cych si  na kompletny system dachowy, pozwalaj cy na
wykonanie najbardziej skomplikowanych dachów przy u y-
ciu detali od jednego producenta, dopasowanych funkcjo-
nalnie i kolorystycznie. 
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