
Katalog produktów

Z niemal 100-letnią  
tradycją ku przyszłości

od

1926r.



Nibra  H 10

czerwień  
angoba (02)

czerwień  
naturalna (01)

antracyt  
angoba (03)

czarna  
glazura (18)

grafit  
angoba (32)

czarny mat  
angoba (39)

Długość: ~ 48,8 cm
Szerokość: ~ 29,9 cm
Długość krycia: ~ 38,4 cm  ± 15mm
Szerokość krycia: ~ 24,8 cm 
Zapotrzebowanie szt./m²: ~ 10,1-10,9
Ciężar: ~ 4,4 kg
Pochylenie dachu: od 22°

Różnorodność form i kolorów:
Dachówki ceramiczne

Długość: ~ 48,8 cm
Szerokość: ~ 29,2 cm
Długość krycia: ~ 34,1 cm ± 20 mm
Szerokość krycia: ~ 23,9 cm 
Zapotrzebowanie szt./m²: ~ 11,6-13
Ciężar: ~ 4,1 kg
Pochylenie dachu: od 22°czerwony  

angoba (02)
grafit  

angoba (32) 
czarny mat  
angoba (39)

czarna  
glazura (18)

Nibra F 12 Ü - Nord

Długość: ~ 38 cm
Szerokość: ~ 18 cm
Zapotrzebowanie szt./m²: ~ 36
Ciężar: ~ 2 kg
Pochylenie dachu: od 30° 

czerwień  
naturalna (01)

antracyt  
angoba (03)

czerwień 
angoba (02)

czarna  
glazura (18)

 

brąz  
angoba (04)

Nibra  Karpiówka 18/38  półokrągła

Długość: ~ 43,4 cm
Szerokość: ~ 26,7 cm
Długość krycia: ~ 33,3 cm ± 10 mm
Szerokość krycia: ~ 21,5 cm 
Zapotrzebowanie szt./m²: ~ 13,6-14,4
Ciężar: ~ 3,7 kg
Pochylenie dachu: od 22°czerwień  

naturalna (01)
czerwień 

angoba (02)
antracyt  

angoba (03)
brąz  

angoba (04)
grafit  

angoba (32)
czarna  

glazura (18)
czarny mat 
angoba (39)

kasztanowa  
glazura (26)

Nibra  H 14

czarna 
glazura (120)

czerwony 
angoba (156)

bordo  
angoba (209)

brąz 
glazura (150)

antracytowo 
- szary 

angoba (158)

mocca 
glazura (129)

burgund 
glazura (140)

muscat 
glazura (139)

grafit  
angoba (141)

 miedziano
- czerwona 

angoba (142)

Nelskamp F 12 Ü - Süd
Długość: ~ 45,7 cm
Szerokość: ~ 28,6 cm
Długość krycia: ~ 34,5 cm ± 18 mm
Szerokość krycia: ~ 23,5 cm 
Zapotrzebowanie szt./m²: ~ 11,7-13
Ciężar: ~ 3,9 kg
Pochylenie dachu: od 22°

muskat 
glazura (139)

czerwona 
naturalna (115)

antracyt 
angoba (119)

czerwony 
angoba (156)

bordo 
angoba (209)

 czarny 
glazura (120)

grafit 
angoba (141)

Nelskamp  R 13 S
Długość: ~ 43,8 cm
Szerokość: ~ 25,3 cm
Długość krycia: ~ 31,0 - 36,5 cm
Szerokość krycia: ~ 21,4 cm 
Zapotrzebowanie szt./m²: ~ 12,8-15,0
Ciężar: ~ 3,9 kg
Pochylenie dachu: od 30°
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Nasze produkty, dachówki ceramiczne i betonowe produkowane 
są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. 

Dlatego udzielamy 30 letniej gwarancji na wszystkie dachówki.



Nibra  DS 10
Długość: ~ 48,6 cm
Szerokość: ~ 29,7 cm
Długość krycia: ~ 32 - 42 cm
Szerokość krycia: ~ 25,2 cm 
Zapotrzebowanie szt./m²:  9,5 - 12,5
Ciężar: ~ 4,8 kg
Pochylenie dachu: od 30°czerwona 

naturalna (01)
czerwony  

angoba (02)
antracyt 

angoba (03)

Nibra  MS 5
Długość: ~ 59,5 cm
Szerokość: ~ 37,6 cm
Długość krycia: ~ 46 cm - 54 cm
Szerokość krycia: ~ 33,2 cm 
Zapotrzebowanie szt./m²:  5,6 - 6,5
Ciężar: ~ 6,8 kg
Pochylenie dachu: od 22°czerwona 

angoba (02)
antracyt 

angoba (03)

Nibra G 10 Długość: ~ 48,6 cm
Szerokość: ~ 29,6 cm
Długość krycia: ~ 39,4  cm ± 10 mm
Szerokość krycia: ~ 24,8 cm 
Zapotrzebowanie szt./m²: 10
Ciężar: ~ 4,5 kg
Pochylenie dachu:  
 - od 25° - krycie z przesunięciem    
 - od 30° - krycie tradycyjne

Nibra  R 10
Długość: ~ 48,7 cm
Szerokość: ~ 29,7 cm
Długość krycia: ~ 30 - 42 cm
Szerokość krycia: ~ 25,1 cm 
Zapotrzebowanie szt./m²: ~ 9,5 - 13,3
Ciężar: ~ 4,9 kg
Pochylenie dachu: od 25°czerwona  

naturalna (01)
czerwona 

angoba (02)
antracyt  

angoba (03)
 

grafit  
angoba (32)

Nibra  F 10 Ü
Długość: ~ 48,7 cm
Szerokość: ~ 29,6 cm
Długość krycia: ~ 41,6 ± 12 mm
Szerokość krycia: ~ 24,2 cm 
Zapotrzebowanie szt./m²: 10
Ciężar: ~ 4,2 kg
Pochylenie dachu: od 22°

Nibra  F 8 1/2
Długość: ~ 49,9 cm
Szerokość: ~ 34,4 cm
Długość krycia: ~ 37,0 cm - 40,5 cm
Szerokość krycia: ~ 29,5 cm 
Zapotrzebowanie szt./m²:  8,4 - 9,2
Ciężar: ~ 4,6 kg
Pochylenie dachu: od 20°czerwona 

angoba (02)
grafit  

angoba (32)
antracytowo-szara 

angoba (58)
 

czarny mat
angoba (39)

czarna 
glazura (18)

Nibra  DS 5
Długość: ~ 59,9 cm
Szerokość: ~ 37,8 cm
Długość krycia: ~ 46 - 54 cm
Szerokość krycia: ~ 32,6  cm 
Zapotrzebowanie szt./m²: 5,7-6,7 
Ciężar: ~ 7 kg
Pochylenie dachu: od 22°czerwona 

angoba (02)
antracyt 

angoba (03)
czarna 

glazura (18)
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Zgodnie z normą EN 1304, załącznik B: w przypadku 
dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice 
odcieni barwy wynikające ze specyfiki procesu pro-
dukcji ceramiki.

Historyczny materiał budowlany 
- wypalana glina pokrywa budynki od ponad 2000 lat. 
Już starożytni Rzymianie chronili w ten sposób swoje 
domy przed deszczem i wiatrem.

czarny 
glazura (18)

czerwona 
angoba (02)

brąz
 angoba (04) 

bordo
 angoba (09) 

grafit 
 angoba (32) 

czarny mat  
angoba (39)

 

kobalt  
glazura (31) 

kasztan 
glazura (26)

metalic  
glazura (29) 

zielony 
glazura (20)

antracytowo  
- szary  

angoba (58)

czerwona 
angoba (02)

ciemno-szary
 angoba (25)

grafit 
angoba (32)

cynkowy 
glazura (36)

czarna  
glazura (18)

antik  
angoba (38)

czarny mat  
angoba (39)

    

metalik 
glazura (29)

antracytowo  
- szary  

angoba (58)



Dachówka  Finkenberger

Dachówka  „S”

Dachówka  Sigma

Dachówka  Planum

Lunatyk ma za zadanie 
chronić mieszkańców domu 
przed bezsennością.

W niektórych regionach na 
szczytach dachów króluje 
kogut. Ma on chronić miesz-
kańców przed pożarem.

Już od czasów starożytnych sowa jest symbolem 
dojrzałości i mądrości. Jako symbol na kalenicy chroni 
mieszkańców domu, aby mogli spać spokojnie.

Klasyka, która nie wychodzi z mody: Dachówki betonowe

Indywidualne szczegóły:  
ozdoby dachowe

akcesoria dachowe

Kolory:

Kolory:

Powłoki:   
[1] TOP 2000 S, [2] LONGLIFE mat, [3] LONGLIFE połysk

czerwony (2) c. szary (2)

czerwony (1, 2) c. brązowy (2) czarny (1, 2)

czerwony (1, 3)

Kolory:

c. brązowy (1, 3) czarny (1, 3)

czarny (2) granitowy (2)

Kolory:

czerwony (1, 2, 3) c. brązowy (1, 3) czarny (1, 2, 3) granitowy (1, 2, 3)

bordo (2, 3) n. czerwony (3) miedz. brąz (2, 3)
bordo (2)granitowy (1, 2) n. czerwony (2)

niebieski (3)granitowy (1, 3) zielony (3)

Długość: ~ 42 cm
Szerokość: ~ 34 cm
Długość krycia: ~ 31,5  - 34,5 cm 
Szerokość krycia: ~ 30 cm
Zapotrzebowanie szt./m²: ~ 10
Ciężar: ~ 4,2 kg
Pochylenie dachu: 22°

Długość: ~ 42 cm
Szerokość: ~ 33,2 cm
Długość krycia: ~ 31,4  - 34,5 cm 
Szerokość krycia: ~ 30 cm
Zapotrzebowanie szt./m²: ~ 10
Ciężar: ~ 4,1 kg 
Pochylenie dachu: 22°

Długość: ~ 42 cm
Szerokość: ~ 33,2 cm 
Długość krycia: ~ 31,4  - 34,5 cm
Szerokość pokrycia: ~ 30 cm
Zapotrzebowanie szt./m²: ~ 10
Ciężar: ~ 4,4 kg
Pochylenie dachu: 22°

Koty bardzo dobrze widzą w ciemności mają więc 
za zadanie chronić dom przed włamywaczem. Po-
nadto przysłowie ludowe mówi, że koty przynoszą 
szczęście i bogactwo.

Dachówka dwufalowa  
Dane techniczne: wg. danego modelu

Dachówka krawędziowa lewa  
Dane techniczne: wg. danego modelu

Dachówka krawędziowa prawa  
Dane techniczne: wg. danego modelu

Gąsior podstawowy   
Długość: ~ 43,5 cm  Długość krycia: ~ 37,0 cm
Szerokość: ~ 25,1 cm  Szerokość krycia: ~ 20,0 cm
Ciężar: ~ 3,7 kg  Zapotrzebowanie: ~ 2,7 sztuk/m2

Gąsior początkowy - standard - wydłużone zamknięcie  
Długość: ~ 43,5 cm  Długość krycia: ~ 30,5 cm
Szerokość: ~ 24,5 cm  Szerokość krycia: ~ 20,0 cm

Gąsior końcowy - standard - wydłużone zamknięcie  
Długość: ~ 39,0 cm  Długość krycia: ~ 31,0 cm
Szerokość: ~ 25,1 cm  Szerokość krycia: ~ 20,0 cm

Gąsior początkowy półokrągły  
Długość: ~ 49,0 cm  Długość krycia: ~ 42,0 cm
Szerokość: ~ 24,5 cm  Szerokość krycia: ~ 20,0 cm
Ciężar: ~ 3,5 kg  Zapotrzebowanie: indywidualnie

Trójnik gąsiorów  
Zapotrzebowanie: indywidualnie

Czwórnik gąsiorów  
Zapotrzebowanie: indywidualnie

Dachówka wentylacyjna (przekrój otworu wentylacyjnego ~ 15 cm2)  
Dane techniczne: wg. danego modelu

Kominek wentylacyjny ø 125/150  
wraz z pasującym wężem i przewodem redukcyjnym  
Dane techniczne: wg. danego modelu

Dachówka antenowa  
Dane techniczne: wg. danego modelu

Długość: ~ 42 cm
Szerokość: ~ 33,2 cm
Długość pokrycia: ~ 31,2 - 34,0 cm
Szerokość pokrycia: ~ 30 cm
Zapotrzebowanie szt./m²: ~ 10 
Ciężar: ~ 5 kg  
Pochylenie dachu: 25°

Powłoki:   
[1] TOP 2000 S, [2] LONGLIFE mat

Powłoki:   
[1] TOP 2000 S,  [3] LONGLIFE połysk

Powłoki:   
[2] LONGLIFE mat

Autoryzowany dystrybutor:

Oddziały TADEJ:  
CHRÓŚCICE, ul. Powstańców 23, tel. 77/ 403 24 75, email: poczta@tadej.pl;  BRZEG, ul. Ciepłownicza 4, tel. 77/ 416 97 27, email: brzeg@tadej.pl;  
DOBRZEŃ WIELKI, ul. Opolska 16, tel. 77/ 403 27 20, email: dobrzen@tadej.pl; PRZYSIECZ, ul. Opolska 2a, tel. 77/ 464 96 91, email: przysiecz@tadej.pl

Autoryzowany dystrybutor:


