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na początku Meyer-Holsen produkował cegłę. Od tego czasu minęło 
ponad 155 lat działalności przedsiębiorstwa, a tradycyjne wartości, 
jakie w firmie Meyer-Holsen są cenione od pokoleń — zastosowanie 
naturalnych surowców, solidna sztuka rzemieślnicza i wykonanie z 
najwyższą starannością — nie uległy zmianie po dzień dzisiejszy.

Przystosowany do stale rosnących wymagań technicznych i coraz 
większych potrzeb klientów proces produkcji był bezustannie 
optymalizowany.

Dzisiaj produkcja dachówek ceramicznych odbywa się w 
najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych, zgodnie z 
najnowszym stanem wiedzy. Dzięki temu tradycja i nowoczesność w 
firmie Meyer-Holsen współgrają ze sobą, łącząc od lat przekazywaną 
koncepcję dachówki ceramicznej najwyższej jakości z duchem 
czasu.

Solidna podstawa buduje zaufanie. Założone w 1860 roku  
przez Heinricha Meyera we wschodniowestfalskim miasteczku  
Hüllhorst przedsiębiorstwo nadal stanowi własność rodziny.  
Obecnie prowadzone jest przez Rüdiger Bethke, Phillip Bethke  
i Jan Peter Jörn.

Znakomite produkty zaspokajające wyszukane potrzeby oraz 
indywidualne, wzorowe rozwiązania — to cechy wyróżniające 
firmę Meyer-Holsen.

Tradycja
w najnowszym
wydaniu
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LiniaEleganz

Atrakcyjne glazury Marcato® i Wypalane redukcyjne Liniaeleganz spełniają 
architektoniczne wymagania w kwestii estetyki i indywidualizmu.

Te wyjątkowe powierzchnie niewątpliwie świadczą o najwyższej jakości. 
Glazury Marcato® są dostępne w 9 atrakcyjnych wariantach kolorystycznych.

LiniaAktuell

Czy to ceramiczne dachówki pokryte kryształową angobą o dyskretnym, 
delikatnym połysku, czy też wersje dachówek o efektownych, błyszczących 
powierzchniach pokrytych modnymi glazurami – w ofercie programowej 
LiniaAktuell znajdują się atrakcyjne alternatywy aranżacji niezwykłej 
architektury i ambitnych przedsięwzięć budowlanych.

LiniaKlassik

naturalne odcienie kolorów są dostępne głównie w ofercie 
programowej Liniaklassik.

naturalna czerwień jako klasyczny kolor dachówki ceramicznej i  
9 różnych wariantów angoby tworzą spektrum naturalnych kolorów od 
starej czerwieńi po łupek.

Przetwarzamy naszą najlepszą glinę dla klientów o najwyższych wymaganiach
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Możliwość wykonania innych kolorów na zapytanie.

Kolory specjalne

Dachówka Vario®

 
Piano 

Ravensberger 

Dachówka uniwersalna  
Dacapo 

Dachówka 
Marsylka 

Dachówka  
Holenderka  

karpiówka  

grafitowa

brąz bongossi

brąz bongossi

czerń  
diamentowa

brąz brazylijski

brąz brazylijski

czerń  
diamentowa

czerń 
tytanowa

czerwień  
indyjska



Stopnie połysku: Połysk matowy: czerwień naturalna, angoba, wypalane redukcyjnie | Połysk średni: angoba krystaliczna | 
Połysk wysoki: glazura Trend, glazura Marcato®. Dachówka jest wypalanym produktem naturalnym.  
Różnice w kolorach i lekkie odpryski uwarunkowane właściwościami surowców są nieuniknione.

Możliwość wykonania innych kolorów na zapytanie.
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czerwień naturalna

róźnokolorowa  
naturalna

czerwień lawy  

stara czerwień

rustykalna

brąz terra

brąz brazylijski

platynowo-szara 

karbonowo-szara

łupek

głęboka czerń

czerwień kenijska

czerwień winna

grafitowa

czerń nocy

czerń bazaltowa

czerwień indyjska

brąz orzechowy

czerń tytanowa

brąz bongossi

błękit morski

czerń diamentowa

brązowo-pstra

szaro-czarna
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Dachówka Vario®

LiniaKlassik Rozstaw łat: 320 – 345 mm, Zapotrzebowanie: 14 sztuk/m2 

Rozstaw łat: 320 – 345 mm, Zapotrzebowanie: 14 sztuk/m2LiniaAktuell

 Rozstaw łat: 320 – 345 mm, Zapotrzebowanie: 14 sztuk/m2LiniaEleganz

 
€ / m2

€ za 
1.000 sztuk

Czerwień naturalna

czerwień naturalna, czerwień róznokolorowa ____________________________16,38 1.170,–

Dachówka Vario® (krój prosty „Altstadt Vario”)

czerwień naturalna ______________________________________________18,62 1.330,–

czerwień róznokolorowa (nie jest towarem magazynowym) __________________22,19 1.585,–

Angoba

brąz brazylijski, stara czerwień, łupek _________________________________17,99 1.285,–

czerwień mahoniowa ____________________________________________ 17,57 1.255,–

rustykalna (nie jest towarem magazynowym)  ___________________________22,19 1.585,–

Angoba krystaliczna

czerwień winna  ________________________________________________21,42 1.530,–

Glazury Trend

czerń tytanowa, czerwień indyjska ___________________________________23,59 1.685,–

Glazura Marcato®

brąz bongossi  _________________________________________________32,13 2.295,– 

Kolory specjalne (nie są towarem magazynowym)

grafitowa, biało-perłowa, szaro-krzemowa, błękit fryzyjski, żółto-rzepakowa,  

zieleń oksfordzka, zieleń trzciny, czerń diamentowa, błękit morski  

Ceny dodatków: LiniaEleganz plus 15 % 

Wypalane redukcyjnie

szaro-czarna, brązowo-pstra _______________________________________27,44 1.960,–

Dachówka Vario® / krój prosty „Altstadt Vario”

szaro-czarna, brązowo-pstra _______________________________________27,72 1.980,–

Dopłata za dachówki bez wewnętrznego zamka (nie są towarem magazynowym) ___________ 120,– 

 Ceny wykonań i kolorów specjalnych: Strona 26
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Dachówka Vario®

LiniaeleganzLiniaAktuellLiniaklassik

sztuk/m € / sztuk

Gąsior kalenicowy duży 3 sztuk 8,20 9,10 10,80

Gąsior rozetkowy   3 sztuk 8,20 9,10 10,80

Gąsior początkowy i końcowy    18,70 21,40 23,60

Gąsior początkowy i końcowy „plus”    28,90 29,90 32,00

Początek kulisty gąsiora do kalenicy skośnej   18,40 22,60 26,80

Dachówka dwugrzbietowa   3 sztuk 9,70 10,70 14,30

Dachówka szczytowa wewnętrzna prawa/lewa  3 sztuk 13,00 15,70 21,00

Dachówka szczytowa zewnętrzna prawa/lewa  3 sztuk 18,00 20,00 23,00

Dachówka solarna    34,00 36,50 40,80

Dachówka wentylacyjna    14,80 17,30 22,90

kominek wentylacyjny, 100/125 Ø do wszystkich wartości nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym  123,00 126,00 128,00

kominek wentylacyjny**, 150 Ø, Osłona prosimy o podanie nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 178,00 198,00 213,00

Dachówka antenowa** prosimy o podanie nachylenia dachu   101,00 108,00 111,00

kominek wentylacyjny przelotowy**,125 Ø prosimy o podanie nachylenia dachu   131,00 134,00 137,00

Trójnik uniwersalny / rozetkowy kąt nachylenia dachu  25°– 45°   65,30 76,50 91,80

Tròjnik klejony** na wymiar   104,00 107,00 112,00

Czwòrnik** na wymiar   184,00 204,00 224,00

Dachówka kalenicowa   10 sztuk 3,10 4,10 6,60

Dachówka dwugrzbietowa kalenicowa    12,80 14,80 16,80

Dachówka szczytowa kalenicowa    16,80 18,90 25,00

Dachówka okapowa**   5 sztuk 11,40 13,50 15,50

Dachówka dwugrzbietowa okapowa**    15,80 18,40 20,40

Dachówka szczytowa okapowa**    19,20 22,60 25,00

Dachówka pulpitowa** prosimy o podanie nachylenia dachu 5 sztuk 17,90 19,90 22,40

Dachówka dwugrzbietowa pulpitowa**    23,70 27,70 30,80

Dachówka szczytowa pulpitowa**    25,70 29,80 32,80

Dachówka kolankowa**   5 sztuk 17,90 19,90 22,40

Dachówka kolankowa dwugrzbietowa**    23,70 27,70 30,80

Dachówka kolankowa szczytowa**   5 sztuk 25,70 29,80 32,80

Płytka ceramiczna na wysokość 17,5 x 26 cm  6,6 sztuk 1,10 1,50 1,80

 17,5 x 22 cm albo 17,5 x 32 cm**  6,6 sztuk 1,60 1,90 2,20

Płytka ceramiczna na szerokość 30 x 15,5 cm 3,7 sztuk 1,60 1,90 2,20

** nie są towarem magazynowym
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Meyer-Holsen Zwilling®| Meyer-Holsen Zwilling Junior®

LiniaKlassik Rozstaw łat: 266–285 mm, Zapotrzebowanie:  10 sztuk/m2 (Meyer-Holsen Zwilling®) |20 sztuk/m2 (Meyer-Holsen Zwilling Junior®) 

LiniaAktuell

 
€ / m2

€ za 
1.000 sztuk

Czerwień naturalna

czerwień naturalna | Meyer-Holsen Zwilling® __________________12,85 1.285,–

czerwień naturalna | Meyer-Holsen Zwilling Junior® _____________25,70 1.285,–

Angoba

brąz terra, głęboka czerń, czerwień lawy  _____________________13,15 1.315,–
Meyer-Holsen Zwilling® 

brąz terra, głęboka czerń, czerwień lawy  _____________________26,30 1.315,– 
Meyer-Holsen Zwilling Junior®

Angoba krystaliczna

czerwień kenijska | Meyer-Holsen Zwilling®  ___________________13,85 1.385,–

czerń nocy | Meyer-Holsen Zwilling®  ________________________15,25 1.525,–

grafitowa | Meyer-Holsen Zwilling® _________________________16,85 1.685,–

czerwień kenijska | Meyer-Holsen Zwilling Junior®  ______________27,70 1.385,–

czerń nocy | Meyer-Holsen Zwilling Junior® ___________________30,50 1.525,–

grafitowa | Meyer-Holsen Zwilling Junior®_____________________33,70 1.685,–

Glazury Trend

czerń tytanowa, brąz orzechowy | Meyer-Holsen Zwilling® _________18,25 1.825,–

czerń tytanowa, brąz orzechowy | Meyer-Holsen Zwilling Junior® ____36,50 1.825,–

Dopłata za nawiercanie dachówek (Meyer-Holsen Zwilling® / nawiercone dachówki nie są towarem magazynowym) ______ 120,– 

Dopłata za dachówki bez wewnętrznego zamka (Meyer-Holsen Zwilling Junior® / nie są towarem magazynowym)    ______ 120,– 

Rozstaw łat: 266–285 mm, Zapotrzebowanie:  10 sztuk/m2 (Meyer-Holsen Zwilling®) |20 sztuk/m2 (Meyer-Holsen Zwilling Junior®) 
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Rozstaw łat: 266–285 mm, Zapotrzebowanie:  10 sztuk/m2 (Meyer-Holsen Zwilling®) |20 sztuk/m2 (Meyer-Holsen Zwilling Junior®) 

Meyer-Holsen Zwilling®| Meyer-Holsen Zwilling Junior®

LiniaeleganzLiniaAktuellLiniaklassik

sztuk/m € / sztuk

Gąsior kalenicowy duży 3 sztuk 8,20 9,10

Gąsior początkowy i końcowy   18,70 21,40

Gąsior początkowy i końcowy „plus”   28,90 29,90

Początek kulisty gąsiora do kalenicy skośnej  18,40 22,60

Dachówka dwugrzbietowa (jako Meyer-Holsen Zwilling Junior®) 3,6 sztuk 9,70 10,70

Dachówka szczytowa wewnętrzna prawa/lewa (jako Meyer-Holsen Zwilling Junior®) 3,6 sztuk 11,60 13,60

Dachówka szczytowa zewnętrzna prawa/lewa (jako Meyer-Holsen Zwilling Junior®) 3,6 sztuk 14,40 17,00

Dachówka solarna (jako Meyer-Holsen Zwilling®)  34,00 36,50

Dachówka wentylacyjna (jako Meyer-Holsen Zwilling Junior®)  14,80 17,30

kominek wentylacyjny, 100/125 Ø do wszystkich wartości nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym  123,00 126,00

kominek wentylacyjny**, 150 Ø, Osłona prosimy o podanie nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 178,00 198,00

Dachówka antenowa** prosimy o podanie nachylenia dachu  101,00 108,00

kominek wentylacyjny przelotowy**,125 Ø prosimy o podanie nachylenia dachu  131,00 134,00

Trójnik uniwersalny kąt nachylenia dachu 25°– 45°  65,30 76,50

Tròjnik klejony** na wymiar  104,00 107,00

Czwòrnik** na wymiar  184,00 204,00

Dachówka kalenicowa  11,6 sztuk 3,10 4,10

Dachówka dwugrzbietowa kalenicowa   12,80 14,80

Dachówka szczytowa kalenicowa   16,80 18,90

Dachówka okapowa**  2,9 sztuk 11,40 13,50

Dachówka dwugrzbietowa okapowa**   15,80 18,40

Dachówka szczytowa okapowa**   19,20 22,60

Dachówka pulpitowa** prosimy o podanie nachylenia dachu 5,8 sztuk 17,90 19,90

Dachówka dwugrzbietowa pulpitowa**   23,70 27,70

Dachówka szczytowa pulpitowa**   25,70 29,80

Dachówka kolankowa**  5,8 sztuk 17,90 19,90

Dachówka kolankowa dwugrzbietowa**   23,70 27,70

Dachówka kolankowa szczytowa**   25,70 29,80

Płytka ceramiczna na wysokość 17,5 x 26 cm  6,6 sztuk 1,10 1,50

 17,5 x 22 cm albo 17,5 x 32 cm**  6,6 sztuk 1,60 1,90

Płytka ceramiczna na szerokość 30 x 15,5 cm 3,7 sztuk 1,60 1,90

** nie są towarem magazynowym

Rozstaw łat: 266–285 mm, Zapotrzebowanie:  10 sztuk/m2 (Meyer-Holsen Zwilling®) |20 sztuk/m2 (Meyer-Holsen Zwilling Junior®) 



Tandem® | Tandem Junior®

LiniaKlassik Rozstaw łat: 310 – 327 mm, Zapotrzebowanie:  8,5 sztuk/m2 (Tandem®) | 17 sztuk/m2 (Tandem Junior®) 

Rozstaw łat: 310 – 327 mm, Zapotrzebowanie:  8,5 sztuk/m2 (Tandem®) | 17 sztuk/m2 (Tandem Junior®) LiniaAktuell

 
€ / m2

€ za 
1.000 sztuk

Czerwień naturalna

czerwień naturalna | Tandem® __________________________ 10,75 1.265,–

czerwień naturalna | Tandem Junior® _____________________ 21,51 1.265,–

Angoba

brąz terra, głęboka czerń, stara czerwień | Tandem®  __________ 11,14 1.310,–

brąz terra, głęboka czerń, stara czerwień | Tandem Junior®  _____ 22,27 1.310,–

Angoba krystaliczna

czerwień kenijska | Tandem® __________________________ 12,62 1.485,–

czerń nocy | Tandem® _______________________________ 14,15 1.665,–

grafitowa | Tandem® ________________________________ 15,47 1.820,–

czerwień kenijska | Tandem Junior®  _____________________ 25,25 1.485,–

czerń nocy | Tandem Junior® __________________________ 28,31 1.665,–

grafitowa | Tandem Junior® ___________________________ 30,94 1.820,–

Glazury Trend

brąz orzechowy | Tandem® ____________________________ 15,73 1.850,–

brąz orzechowy | Tandem Junior® _______________________ 31,45 1.850,–

10
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Tandem® | Tandem Junior®

LiniaeleganzLiniaAktuellLiniaklassik

sztuk/m € / sztuk

Gąsior kalenicowy duży 3 sztuk 8,20 9,10

Gąsior początkowy i końcowy   18,70 21,40

Gąsior początkowy i końcowy „plus” zewnętrzny  28,90 29,90

Początek kulisty gąsiora do kalenicy skośnej  18,40 22,60

Dachówka dwugrzbietowa  (jako Tandem Junior®) 3 sztuk 9,70 10,70

Dachówka szczytowa prawa/lewa  (jako Tandem Junior®) 3 sztuk 11,60 13,60 

Dachówka solarna/Dachówka wentylacyjna (jako Tandem Junior®)  29,50 33,50

kominek wentylacyjny, 100/125 Ø do wszystkich wartości nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym  123,00 126,00

kominek wentylacyjny**, 150 Ø, Osłona prosimy o podanie nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 178,00 198,00 

Dachówka antenowa** prosimy o podanie nachylenia dachu  101,00 108,00

kominek wentylacyjny przelotowy**,125 Ø prosimy o podanie nachylenia dachu  131,00 134,00

Trójnik uniwersalny kąt nachylenia dachu 25°– 45°  65,30 76,50

Tròjnik klejony** na wymiar  104,00 107,00

Czwòrnik** na wymiar  184,00 204,00

Dachówka kalenicowa (jako Tandem Junior®) 11 sztuk 3,10 4,10 

Dachówka dwugrzbietowa kalenicowa (jako Tandem Junior®)  12,80 14,80

Dachówka szczytowa kalenicowa (jako Tandem Junior®)  16,80 18,90

Dachówka pulpitowa** (jako Tandem Junior® / prosimy o podanie nachylenia dachu) 5,5 sztuk 17,90 19,90

Dachówka dwugrzbietowa pulpitowa**   23,70 27,70

Dachówka szczytowa pulpitowa**   25,70 29,80

Dachówka kolankowa** (jako Tandem Junior®) 5,5 sztuk 17,90 19,90

Dachówka kolankowa dwugrzbietowa**   23,70 27,70

Dachówka kolankowa szczytowa**   25,70 29,80

Płytka ceramiczna na wysokość 17,5 x 26 cm  6,6 sztuk 1,10 1,50

 17,5 x 22 cm albo 17,5 x 32 cm**  6,6 sztuk 1,60 1,90

Płytka ceramiczna na szerokość 30 x 15,5 cm 3,7 sztuk 1,60 1,90 

** nie są towarem magazynowym
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Opus®

LiniaKlassik Rozstaw łat: 328 – 360 mm, Zapotrzebowanie: 13 sztuk/m2 

Angoba

czerwień lawy  _________________________________________________14,04 1.080,–

głęboka czerń _________________________________________________14,04 1.080,–

karbonowo-szara  _______________________________________________ 15,34 1.180,– 

LiniaAktuell

Angoba krystaliczna

grafitowa  ____________________________________________________ 16,64 1.280,–

Rozstaw łat: 328 – 360 mm, Zapotrzebowanie: 13 sztuk/m2 

 
€ / m2

€ za 
1.000 sztuk
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Opus®

LiniaeleganzLiniaAktuellLiniaklassik

Gąsior kalenicowy duży 3 sztuk 8,20 9,10

Gąsior początkowy i końcowy   18,70 21,40

Gąsior początkowy i końcowy „plus” zewnętrzny  28,90 29,90

Początek kulisty gąsiora do kalenicy skośnej  18,40 22,60

Dachówka dwugrzbietowa  3 sztuk 9,70 10,70

Dachówka szczytowa prawa/lewa  3 sztuk 12,80 15,50

Dachówka solarna   34,00 36,50

Dachówka wentylacyjna   14,80 17,30

kominek wentylacyjny, 100/125 Ø do wszystkich wartości nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 123,00 126,00

kominek wentylacyjny**, 150 Ø, Osłona prosimy o podanie nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 178,00 198,00 

Dachówka antenowa** prosimy o podanie nachylenia dachu  101,00 108,00

kominek wentylacyjny przelotowy**,125 Ø prosimy o podanie nachylenia dachu  131,00 134,00

Trójnik uniwersalny kąt nachylenia dachu 25°– 45°  65,30 76,50

Tròjnik klejony** na wymiar  104,00 107,00

Czwòrnik** na wymiar  184,00 204,00

Dachówka kalenicowa   3,10 4,10 

Dachówka dwugrzbietowa kalenicowa   12,80 14,80

Dachówka szczytowa kalenicowa   16,80 18,90

Dachówka pulpitowa** prosimy o podanie nachylenia dachu 4,7 sztuk 17,90 19,90

Dachówka dwugrzbietowa pulpitowa**   23,70 27,70

Dachówka szczytowa pulpitowa**   25,70 29,80

Dachówka kolankowa**  4,7 sztuk 17,90 19,90

Dachówka kolankowa dwugrzbietowa**   23,70 27,70

Dachówka kolankowa szczytowa**   25,70 29,80

Płytka ceramiczna na wysokość 17,5 x 26 cm  6,6 sztuk 1,10 1,50

 17,5 x 22 cm albo 17,5 x 32 cm**  6,6 sztuk 1,60 1,90

Płytka ceramiczna na szerokość 30 x 15,5 cm 3,7 sztuk 1,60 1,90 

** nie są towarem magazynowym

sztuk/m € / sztuk
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Piano

LiniaKlassik Rozstaw łat: 330 – 345 mm, Zapotrzebowanie: 14 –16 sztuk/m2 

Rozstaw łat: 330 – 345 mm, Zapotrzebowanie: 14 –16 sztuk/m2LiniaAktuell

Rozstaw łat: 330 – 345 mm, Zapotrzebowanie: 14 –16 sztuk/m2 LiniaEleganz

 
€ / m2

€ za 
1.000 sztuk

Angoba

łupek, platynowo-szara  ________________________________________ od 18,00 1.200,–

głęboka czerń   ______________________________________________ od 18,00 1.200,–

karbonowo-szara   ___________________________________________ od 19,80 1.320,–

Kolor specjalny (nie jest towarem magazynowym)

czerwień mahoniowa _________________________________________   od 18,00 1.200,–

Angoba krystaliczna

grafitowa __________________________________________________ od 22,58 1.505,–

Glazura Marcato®

Kolory specjalne (nie są towarem magazynowym)

biało-perłowa _______________________________________________ od 44,70 2.980,–

szaro-czarna zredukowana  _____________________________________ od 36,38 2.425,–

Pozostałe kolory specjalne na zapytanie

Dopłata za nawiercanie dachówek _____________________________________________120,– 
(nawiercone dachówki nie są towarem magazynowym)
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Piano 

LiniaeleganzLiniaAktuellLiniaklassik

sztuk/m € / sztuk

Gąsior kalenicowy Piano  do 45° kątu nachylenia dachu 2,7 sztuk 9,30 11,00 12,30

Gąsior początkowy Piano   19,90 21,90 22,90

Denko do gąsiora Piano   11,00 12,00 14,10

Wyrównanie gąsiora kalenicowego Piano   13,10 15,40 16,10

Dachówka szczytowa cała prawa/lewa  3 sztuk 12,80 14,10 15,40

Dachówka szczytowa połówkowa prawa  3 sztuk 12,80 14,10 15,40

Dachówka szczytowa połówkowa lewa z dachówką dwugrzbietową 3 sztuk 19,10 20,70 22,30

Dachówka dwugrzbietowa   6,30 6,60 6,90

Dachówka solarna   34,00 36,50 40,80

Dachówka wentylacyjna   14,80 17,30 22,90

kominek wentylacyjny, 100/125 Ø do wszystkich wartości nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 123,00 126,00 128,00

kominek wentylacyjny**, 150 Ø, Osłona prosimy o podanie nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 178,00 198,00 213,00

kominek wentylacyjny przelotowy**,125 Ø prosimy o podanie nachylenia dachu  131,00 134,00 137,00

Dachówka antenowa** prosimy o podanie nachylenia dachu  101,00 108,00 111,00

Dachówka kolankowa**   17,90 19,90 22,40

Dachówka pulpitowa** prosimy o podanie nachylenia dachu 5 sztuk 17,90 19,90 22,40

Dachówka szczytowa pulpitowa**   27,70 32,80 34,90

Dachówka szczytowa pulpitowa połówkowa**  27,70 32,80 34,90

Dachówka połówkowa   5,60 6,90 8,30

Trójnik uniwersalny gąsior Piano kąt nachylenia dachu 25°– 45°  80,00 88,00 96,00

Trójnik klejony Piano** na wymiar  110,00 118,00 126,00

Czwórnik Piano** na wymiar  184,00 204,00 224,00

Płytka ceramiczna na wysokość 17,5 x 26 cm  6,6 sztuk 1,10 1,50 1,80

 17,5 x 22 cm albo 17,5 x 32 cm**  6,6 sztuk 1,60 1,90 2,20

Płytka ceramiczna na szerokość 30 x 15,5 cm 3,7 sztuk 1,60 1,90 2,20

* Dachówka dwugrzbietowa jest wyszczególniona w potwierdzeniu zamówienia jako dodatkowa pozycja  

** nie są towarem magazynowym
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Ravensberger 

LiniaKlassik Rozstaw łat: 340 – 355 mm, Zapotrzebowanie: 13 sztuk/m2

Rozstaw łat: 340 – 355 mm, Zapotrzebowanie: 13 sztuk/m2 LiniaAktuell

Rozstaw łat: 340 – 355 mm, Zapotrzebowanie: 13 sztuk/m2 LiniaEleganz

 
€ / m2

€ za 
1.000 sztuk

Czerwień naturalna

czerwień naturalna (nie jest towarem magazynowym)

Ceny dodatków: LiniaKlassik plus 15 % 

Angoba

głęboka czerń, czerwień lawy ______________________________________  14,30 1.100,–

czerwień mahoniowa (nie jest towarem magazynowym)  __________________   14,30 1.100,–

Kolor specjalny (nie jest towarem magazynowym)

brąz brazylijski   

Ceny dodatków: LiniaKlassik plus 15 %

Angoba krystaliczna

grafitowy, czerwień winna  _________________________________________18,01 1.385,–

Kolor specjalny (nie jest towarem magazynowym)

czerwień kenijska          

Ceny dodatków: LiniaAktuell plus 15 %

Glazury Trend

czerń tytanowa  ________________________________________________18,66 1.435,–

Kolor specjalny (nie jest towarem magazynowym)

czerwień indyjska          

Ceny dodatków: LiniaAktuell plus 15 %

Glazura Marcato®

Kolory specjalne (nie są towarem magazynowym)

brąz bongossi, zieleń oksfordzka, zieleń trzciny, biało-perłowa, czerwień indyjska, 

szaro-krzemowa, błękit fryzyjski, żółto-rzepakowa, błękit morski  

 Ceny wykonań i kolorów specjalnych: Strona 26



17

Ravensberger 

LiniaeleganzLiniaAktuellLiniaklassik

sztuk/m € / sztuk

Gąsior kalenicowy duży 3 sztuk 8,20 9,10 10,80

Gąsior początkowy i końcowy   18,70 21,40 23,60

Gąsior początkowy i końcowy „plus”   28,90 29,90 32,00

Początek kulisty gąsiora do kalenicy skośnej  18,40 22,60 26,80

Dachówka dwugrzbietowa  3 sztuk 9,70 10,70 14,30

Dachówka szczytowa prawa/lewa  3 sztuk 12,80 15,50 20,90

Dachówka solarna   34,00 36,50 40,80

Dachówka wentylacyjna   14,80 17,30 22,90

kominek wentylacyjny, 100/125 Ø do wszystkich wartości nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 123,00 126,00 128,00

kominek wentylacyjny**, 150 Ø, Osłona prosimy o podanie nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 178,00 198,00 213,00

Dachówka antenowa** prosimy o podanie nachylenia dachu  101,00 108,00 111,00

kominek wentylacyjny przelotowy**, 125 Ø prosimy o podanie nachylenia dachu  131,00 134,00 137,00

Trójnik uniwersalny kąt nachylenia dachu 25°– 45°  65,30 76,50 91,80

Tròjnik klejony** na wymiar  104,00 107,00 112,00

Czwòrnik** na wymiar  184,00 204,00 224,00

Dachówka połówkowa** na wymiar  5,50 6,80 8,10

Dachówka pulpitowa** prosimy o podanie nachylenia dachu 4,5 sztuk 17,90 19,90 22,40

Dachówka dwugrzbietowa pulpitowa**   23,70 27,70 30,80

Dachówka szczytowa pulpitowa**   25,70 29,80 32,80

Dachówka kolankowa**  4,5 sztuk 17,90 19,90 22,40

Dachówka kolankowa dwugrzbietowa**   23,70 27,70 30,80

Dachówka kolankowa szczytowa**    25,70 29,80 32,80

Płytka ceramiczna na wysokość 17,5 x 26 cm  6,6 sztuk 1,10 1,50 1,80

 17,5 x 22 cm albo 17,5 x 32 cm**  6,6 sztuk 1,60 1,90 2,20

Płytka ceramiczna na szerokość 30 x 15,5 cm 3,7 sztuk 1,60 1,90 2,20

** nie są towarem magazynowym
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Dachówka uniwersalna Dacapo

LiniaKlassik Rozstaw łat: 250 – 345 mm, Zapotrzebowanie: 14 –19 sztuk/m2 

 
€ / m2

€ za 
1.000 sztuk

Angoba

stara czerwień  ________________________________________________  15,23 1.050,–

łupek  ______________________________________________________  15,23 1.050,–

Kolory specjalne (nie są towarem magazynowym)

czerwień naturalna, brąz brazylijski 

Ceny dodatków: LiniaKlassik plus 15 %

Angoba krystaliczna

grafitowa (nie jest towarem magazynowym)** __________________________  21,24 1.465,–

 

 Ceny wykonań i kolorów specjalnych: Strona 26 | ** Cena dodatków: bez dopłaty

LiniaAktuell Rozstaw łat: 250 – 345 mm, Zapotrzebowanie: 14 –19 sztuk/m2 
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Dachówka uniwersalna Dacapo

LiniaeleganzLiniaAktuellLiniaklassik

sztuk /m € / sztuk

** nie są towarem magazynowym

Gąsior kalenicowy duży 3 sztuk 8,20 9,10

Gąsior rozetkowy  3 sztuk 8,20 9,10 

Gąsior początkowy i końcowy   18,70 21,40 

Początek kulisty gąsiora do kalenicy skośnej  18,40 22,60 

Dachówka dwugrzbietowa  3 sztuk 9,70 10,70 

Dachówka szczytowa prawa/lewa  3 sztuk 11,30 12,60 

Dachówka solarna   34,00 36,50 

Dachówka wentylacyjna   14,80 17,30 

kominek wentylacyjny, 100/125 Ø do wszystkich wartości nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 123,00 126,00 

kominek wentylacyjny**, 150 Ø, Osłona prosimy o podanie nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 178,00 198,00 

Dachówka antenowa** prosimy o podanie nachylenia dachu  101,00 108,00 

kominek wentylacyjny przelotowy**, 125 Ø prosimy o podanie nachylenia dachu  131,00 134,00 

Trójnik uniwersalny / rozetkowy kąt nachylenia dachu 25°– 45°  65,30 76,50 

Tròjnik klejony** na wymiar  104,00 107,00 

Czwòrnik** na wymiar  184,00 204,00 

Dachówka połówkowa   5,60 6,90 

Dachówka pulpitowa** prosimy o podanie nachylenia dachu 5 sztuk 17,90 19,90 

Dachówka dwugrzbietowa pulpitowa**   23,70 27,70 

Dachówka szczytowa pulpitowa**   25,70 29,80 

Dachówka kolankowa**  5 sztuk 17,90 19,90 

Dachówka kolankowa dwugrzbietowa**   23,70 27,70 

Dachówka kolankowa szczytowa**   25,70 29,80 

Płytka ceramiczna na wysokość 17,5 x 26 cm  6,6 sztuk 1,10 1,50 

 17,5 x 22 cm albo 17,5 x 32 cm**  6,6 sztuk 1,60 1,90 

Płytka ceramiczna na szerokość 30 x 15,5 cm 3,7 sztuk 1,60 1,90 
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Dachówka Marsylka

LiniaKlassik Rozstaw łat: 335 – 344 mm, Zapotrzebowanie: 14,5 sztuk/m2 

LiniaEleganz

 
€ / m2

€ za 
1.000 sztuk

Czerwień naturalna

czerwień naturalna ______________________________________________14,79 1.020,–

Angoba

brąz brazylijski, stara czerwień, łupek _________________________________15,23 1.050,–

Glazura Marcato®

Kolory specjalne (nie są towarem magazynowym)

zieleń oksfordzka, zieleń trzciny, brąz bongossi, czerń diamentowa 

Wypalane redukcyjne (nie są towarem magazynowym)

szaro-czarna zredukowana 

 Ceny wykonań i kolorów specjalnych: Strona 26

Rozstaw łat: 335 – 344 mm, Zapotrzebowanie: 14,5 sztuk/m2 

Dopłata za nawiercanie dachówek _____________________________________________120,– 
(nawiercone dachówki nie są towarem magazynowym)
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Dachówka Marsylka

LiniaeleganzLiniaAktuellLiniaklassik

sztuk/m € / sztuk

** nie są towarem magazynowym

Gąsior kalenicowy duży 3 sztuk 8,20 9,10 10,80

Gąsior rozetkowy  3 sztuk 8,20 9,10 10,80

Gąsior początkowy i końcowy   18,70 21,40 23,60

Początek kulisty gąsiora do kalenicy skośnej  18,40 22,60 26,80

Dachówka dwugrzbietowa  3 sztuk 9,70 10,70 14,30

Dachówka szczytowa prawa/lewa  3 sztuk 11,30 12,60 21,30

Dachówka solarna   34,00 36,50 40,80

Dachówka wentylacyjna   14,80 17,30 22,90

kominek wentylacyjny, 100/125 Ø do wszystkich wartości nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 123,00 126,00 128,00

kominek wentylacyjny**, 150 Ø, Osłona prosimy o podanie nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 178,00 198,00 213,00

Dachówka antenowa** prosimy o podanie nachylenia dachu  101,00 108,00 111,00

kominek wentylacyjny przelotowy**, 125 Ø prosimy o podanie nachylenia dachu  131,00 134,00 137,00

Trójnik uniwersalny / rozetkowy kąt nachylenia dachu  25°– 45°  65,30 76,50 91,80

Tròjnik klejony** na wymiar  104,00 107,00 112,00

Czwòrnik** na wymiar  184,00 204,00 224,00

Dachówka połówkowa   5,60 6,90 8,30

Dachówka pulpitowa** prosimy o podanie nachylenia dachu 5 sztuk 17,90 19,90 22,40

Dachówka dwugrzbietowa pulpitowa**   23,70 27,70 30,80

Dachówka szczytowa pulpitowa**   25,70 29,80 32,80

Dachówka kolankowa**  5 sztuk 17,90 19,90 22,40

Dachówka kolankowa dwugrzbietowa**   23,70 27,70 30,80

Dachówka kolankowa szczytowa**   25,70 29,80 32,80

Płytka ceramiczna na wysokość 17,5 x 26 cm  6,6 sztuk 1,10 1,50 1,80

 17,5 x 22 cm albo 17,5 x 32 cm**  6,6 sztuk 1,60 1,90 2,20

Płytka ceramiczna na szerokość 30 x 15,5 cm 3,7 sztuk 1,60 1,90 2,20
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Dachówka Holenderka

LiniaKlassik Rozstaw łat: 300 – 320 mm (Krój krótki)/330 mm (Krój długi), Zapotrzebowanie: 17/16 sztuk /m2 

Rozstaw łat: 300 – 320 mm (Krój krótki)/330 mm (Krój długi), Zapotrzebowanie: 17/16 sztuk /m2 LiniaEleganz

 
€ / m2

€ za 
1.000 sztuk

Czerwień naturalna

czerwień naturalna ______________________________________________16,80 1.120,–

Angoba

brąz brazylijski, łupek ____________________________________________20,78 1.385,–

Wypalane redukcyjne

szaro-czarna zredukowana ________________________________________ 26,85 1.790,–

brązowo-pstra zredukowana (nie jest towarem magazynowym) _______________ 26,85 1.790,–

 

LinieAktuell Rozstaw łat: 300 – 320 mm (Krój krótki)/330 mm (Krój długi), Zapotrzebowanie: 17/16 sztuk /m2 

Kolor specjalny (nie jest towarem magazynowym)

czerń tytanowa (Glazura Trend) 

 Ceny wykonań i kolorów specjalnych: Strona 26

Dopłata za nawiercanie dachówek _____________________________________________120,– 
(nawiercone dachówki nie są towarem magazynowym)
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Dachówka Holenderka

LiniaeleganzLiniaAktuellLiniaklassik

€ / sztuk

Gąsior kalenicowy duży 3 sztuk  8,20 9,10 10,80

Gąsior rozetkowy  3 sztuk  8,20 9,10 10,80

Gąsior początkowy i końcowy    18,70 21,40 23,60

Początek kulisty gąsiora do kalenicy skośnej   18,40 22,60 26,80

Dachówka dwugrzbietowa  3 sztuk  9,70 10,70 14,30

Dachówka szczytowa prawa/lewa  3 sztuk  11,30 12,60 21,30

Dachówka solarna    34,00 36,50 40,80

Dachówka wentylacyjna    14,80 17,30 22,90

kominek wentylacyjny, 100/125 Ø do wszystkich wartości nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 123,00 126,00 128,00

kominek wentylacyjny**, 150 Ø, Osłona prosimy o podanie nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 178,00 198,00 213,00

Dachówka antenowa** prosimy o podanie nachylenia dachu   101,00 108,00 111,00

kominek wentylacyjny przelotowy**, 125 Ø prosimy o podanie nachylenia dachu   131,00 134,00 137,00

Trójnik uniwersalny / rozetkowy kąt nachylenia dachu  25°– 45°   65,30 76,50 91,80

Tròjnik klejony** na wymiar   104,00 107,00 112,00

Czwòrnik** na wymiar   184,00 204,00 224,00

Dachówka połówkowa    5,60 6,90 8,30

Płytka ceramiczna na wysokość 17,5 x 26 cm  6,6 sztuk 1,10 1,50 1,80

 17,5 x 22 cm albo 17,5 x 32 cm**  6,6 sztuk 1,60 1,90 2,20

Płytka ceramiczna na szerokość 30 x 15,5 cm 3,7 sztuk 1,60 1,90 2,20

** nie są towarem magazynowym

sztuk/m
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karpiówka (w tym okapowa i kalenicowa)

LiniaKlassik Rozstaw łat: zgodnie z zasadami praktyki zawodowej ZvDH 
(Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w niemczech)

Rozstaw łat: zgodnie z zasadami praktyki zawodowej ZvDH 
(Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w niemczech)

LiniaAktuell

Rozstaw łat: zgodnie z zasadami praktyki zawodowej ZvDH 
(Centralny Związek Producentów Pokryć Dachowych w niemczech)

LiniaEleganz

Czerwień naturalna

czerwień naturalna __________________________________________  580,–

Angoba

brąz brazylijski, stara czerwień, rustykalna, łupek, głęboka czerń, 

czerwień lawy, brąz terra, platynowo-szara _________________________  610,–

karbonowo-szara ___________________________________________  610,–

Angoba krystaliczna

czerwień kenijska  __________________________________________  1.030,–

grafitowa, czerń nocy, czerwień winna  ____________________________  1.115,–

Glazury Trend

czerń tytanowa, czerwień indyjska, brąz orzechowy ___________________  1.100,–

Glazura Marcato®

czerń diamentowa, brąz bongossi, błękit morski _____________________  1.325,–

Kolory specjalne (nie są towarem magazynowym)

biało-perłowa, szaro-krzemowa, błękit fryzyjski, żółto-rzepakowa, 

zieleń oksfordzka, zieleń trzciny  ________________________________  1.465,–

Wypalane redukcyjne

szaro-czarna zredukowana, brązowo-pstra zredukowana _______________  1.285,–

€ za 
1.000 sztuk



25

karpiówka

LiniaeleganzLiniaAktuellLiniaklassik

€ / sztuk

Gąsior kalenicowy duży/średni/mały 3/3,5/5 sztuk 8,20 9,10 10,80

Gąsior początkowy i końcowy       18,70 21,40 23,60

Początek kulisty gąsiora do kalenicy skośnej tylko duży    18,40 22,60 26,80

kominek wentylacyjny, 100/125 Ø do wszystkich wartości nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 123,00 126,00 128,00

kominek wentylacyjny**, 150 Ø, Osłona prosimy o podanie nachylenia dachu, komplet z wężem elastycznym 178,00 198,00 213,00

Dachówka wentylacyjna       14,60 16,90 22,40

Dachówka antenowa** prosimy o podanie nachylenia dachu    101,00 108,00 111,00

kominek wentylacyjny przelotowy**, 125 Ø prosimy o podanie nachylenia dachu, z osłoną do przelotu term 131,00 134,00 137,00

Trójnik uniwersalny kąt nachylenia dachu 25°– 45°    65,30 76,50 91,80

Tròjnik klejony** na wymiar    104,00 107,00 112,00

Czwòrnik** na wymiar    184,00 204,00 224,00

Dachówka klinowa** do wszystkich wielkości i formatów    3,10 4,10 4,80

¾ karpiówka**       3,10 4,10 4,80

 karpiówka**       3,10 4,10 4,80

Dachówka okapowa, podwójna, kalenicowa                         ceny jak dachówka podstawowa

Dachówka okapowa wentylacyjna**       4,10 4,80 5,60

Dachówka kalenicowa wentylacyjna**       4,10 4,80 5,60

karpiówka połówkowa (prawa/lewa)** do wszystkich wielkości i formatów    3,10 4,10 4,80

Dachówka szczytowa duże i małe, narożna uniwersalna     do wszystkich wielkości i formatów   7,90 9,20 11,90

Dachówka kolankowa** do wszystkich wielkości i formatów    8,90 10,90 12,90

Dachówka kolankowa szczytowa** do wszystkich wielkości i formatów    12,90 15,80 21,90

Dachówka pulpitowa** do wszystkich wielkości i formatów / prosimy o podanie nachylenia dachu 8,90 10,90 12,90

Dachówka szczytowa pulpitowa** do wszystkich wielkości i formatów    12,90 15,80 21,90

** nie są towarem magazynowym

krój owalny
 

175 x 380 / 260 mm 
155 x 380 / 260 mm

krój prosty
 

175 x 380 mm 
175 x 260 mm

krój segmentowy
3-/5- żłobowy

155 x 380 mm

krój segmentowy

Wykonanie specjalne
profilowane

krój wierzchołkowy 

Wykonanie specjalne 

krój owalny dzielony 
(podwójna karpiówka)

175 x 260 mm

Krycie w łuskę 

małe / duże szczy-
towe na przemian

Krycie w koronkę

Dachówka szczytowa 
narożna uniwersalna 

Widok z boku Widok z przoduWidok z boku Widok z przodu

sztuk /m



Cena A
powyżej  

1.000 sztuk €

Cena B
poniżej  

1.000 sztuk €

Dachówka Vario® grafitowa 2.300,– 2.800,–

 czerń diamentowa 2.300,– 3.500,–

 biało-perłowa 2.800,– 3.600,–

 szaro-krzemowa 2.800,– 3.600,–

 błękit fryzyjski / błękit morski 2.800,– 3.600,–

 żółto-rzepakowa 2.800,– 3.600,–

 zieleń oksfordzka 2.800,– 3.600,–

 zieleń trzciny 3.150,– 4.100,–

Ravensberger czerwień naturalna 1.200,– 1.300,–

 brąz brazylijski 1.500,– 1.700,–

 czerwień kenijska 1.700,– 2.350,–

 czerwień indyjska 1.700,– 2.350,–

 brąz bongossi* 2.100,– 2.700,–

 błękit fryzyjski / błękit morski* 2.250,– 2.900,–

 biało-perłowa*  2.250,– 2.900,–

 żółto-rzepakowa* 2.250,– 2.900,–

 szaro-krzemowa* 2.250,– 2.900,–

 zieleń trzciny* 3.150,– 4.150,–

 zieleń oksfordzka* 2.250,– 2.900,–

Karpiówka specjalne formaty  Określenie cen zgodnie z wzorem i ilością

Dachówka Marsylka czerń diamentowa* 2.320,– 3.000,–

 brąz bongossi* 2.080,– 2.700,–

 zieleń trzciny* 3.150,– 4.100,–

 zieleń oksfordzka* 3.150,– 4.100,–

 szaro-czarna zredukowana* 2.100,– 2.700,–

Dachówka uniwersalna Dacapo czerwień naturalna 950,– 1.200,–

 brąz brazylijski 1.400,– 1.950,–

Dachówka Holenderka czerń tytanowa 2.100,– 2.700,–

Ceny na wykonania specjalne 

* Bez doplaty 15 %. ( Cena dodatkow: Linia Modelu plus 15% )

26



27

Łata 
30 x 50 mm

KolorKlamry do gąsiorów Paczka

Cena za  
1.000 sztuk

(Paczka 250 sztuk) 

Cena za  
sztukę w €

Klamry do gąsiorów Piano czarne, szare 50 1,00

Klamry do gąsiorów Piano białe 50 1,20

Klamry do gąsiorów rozetkowych czerwone, brązowe, czarne 50 1,00

Klamry do gąsiorów standardowych czerwone, brązowe, czarne 25 1,00

Klamry do gąsiorów standardowych zielone, niebieskie, białe 25 1,20

klamry do dachówek | klamry do gąsiorow | Towar handlowy 

** nie są towarem magazynowym

klamry do dachówek

klamry do gąsiorów

Łata 
40 x 60 mm

Wszystkie klamry w wersji V2A
Zalecane klamry zgodnie z informacjami zawartymi w „Windlasten auf Dächern mit Dachziegel und Dachsteindeckungen“ 

wydanymi przez Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Wydanie marzec 2011

Farba do dachówki  375 ml 16,00

Towar handlowy

Dachówka Vario®  456007 456015 260,– 

Meyer-Holsen Zwilling®  456005 456013 260,– 

Tandem  456003 456011 260,– 

Opus®   456003 456011 260,– 

Dachówka uniwersalna Dacapo 456003 456011 260,– 

Dachówka Marsylka  456003 456011 260,– 

Ravensberger  456003 456011 260,– 

Karpiówka  415c08** 415c09** 260,– 

Dachówka Holenderka, krótka  428b01** 428b02** 260,– 

Dachówka Holenderka, długa  428b01** 428b02** 260,– 

Piano 456003 456011 260,– 



Zawartości palet i paczek
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sztuk/ 
paleta

sztuk/ 
paczka

sztuk /
podłużny  

pakiet  
(najmniejsza ilość dostawy)

Waga /
sztuka (kg)

Dachówki połaciowe      
Dachówka Vario®  288 6 36 2,9 
Dachówka Vario® krój prosty   240 6 30 3,2 
Meyer-Holsen Zwilling®   192 4 32 4,5 
Meyer-Holsen Zwilling Junior®  192 8 - 2,6 podwójna paleta
Piano  240 6 30 3,1 
Dachówka uniwersalna Dacapo  240 6 30 2,9 
Dachówka marsylka  240 6 30 3,1 
Ravensberger  336 6 42 2,3 
Dachówka Holenderka  264 11 44 2,5 
Tandem®  240 5 40 4,3 
Tandem Junior®  192 8 - 2,4 podwójna paleta
Opus®  informacje dostępne wkrótce na naszej stronie internetowej www.meyer-holsen.de 

Karpiówka      
17,5 x 38 cm  504 - 12 1,7 
15,5 x 38 cm  504 - 12 1,5 
17,5 x 26 cm (dzielona)  756 - 12 1,1 
15,5 x 26 cm  756 - 12 1,1 

Gąsior kalenicowy      
duży  150 5 - 2,9 podwójna paleta
sredni  120 30 - 2,0 
mały  120 30 - 1,4 
gąsior rozetkowy  160 20 - 3,0 
gąsior Piano  150 5 - 3,5 podwójna paleta

Dachówka szczytowa prawa/lewa      
Dachówka Vario® prawa  60 2 - 4,0 podwójna paleta
Dachówka Vario® lewa  48 2 - 4,3 podwójna paleta
Dachówka Vario® zewnętrzna prawa  64 2 - 5,1 podwójna paleta
Dachówka Vario® zewnętrzna lewa  64 2 - 5,1 podwójna paleta
Ravensberger prawa  80 2 - 3,8 podwójna paleta
Ravensberger lewa  56 2 - 3,9 podwójna paleta
Meyer-Holsen Zwilling® prawa  60 2 - 3,0 podwójna paleta
Meyer-Holsen Zwilling® lewa  60 2 - 3,2 podwójna paleta
Meyer-Holsen Zwilling® zewnętrzna prawa  64 2 - 4,0 podwójna paleta
Meyer-Holsen Zwilling® zewnętrzna lewa  64 2 - 4,1 podwójna paleta
Opus® prawa  informacje dostępne wkrótce na naszej stronie internetowej www.meyer-holsen.de 
Opus® lewa  informacje dostępne wkrótce na naszej stronie internetowej www.meyer-holsen.de 
Tandem® prawa  84 2 - 2,9 podwójna paleta
Tandem® lewa  80 2 - 3,6 podwójna paleta
Dachówka marsylka prawa*  84 8 - 3,9 podwójna paleta
Dachówka marsylka lewa*  96 8 - 3,7 podwójna paleta
Dachówka uniwersalna Dacapo prawa*  84 8 - 3,5 podwójna paleta
Dachówka uniwersalna Dacapo lewa*  96 8 - 3,7 podwójna paleta
Piano ½ prawa/lewa  160 16 - 2,5 
Piano cała prawa  84 - - 4,1 podwójna paleta
Piano cała lewa   96 - - 3,3 podwójna paleta

Dachówki kalenicowe      
Dachówka Vario®  192 6 - 3,7 
Meyer-Holsen Zwilling®  192 - - 2,6 
Tandem®  256 32 - 2,5 
Opus®  informacje dostępne wkrótce na naszej stronie internetowej www.meyer-holsen.de 
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Płytka ceramiczna   
na wysokość
Wymiary: 
17,5 x 26 cm, 17,5 x 22 cm 
lub 17,5 x 32 cm

Płytka ceramiczna   
na szerokość 
Wymiar: 
30 x 15,5 cm

Dachówki połaciowe wypalane redukcyjnie
Dachówka Vario® 288 6 36 2,9 
Dachówka Vario® krój prosty  240 6 30 3,2 
Piano 240 6 30 3,1 
Dachówka Marsylka 240 6 30 3,1 
Dachówka Holenderka 320 - 40 2,5 

Karpiówka wypalana redukcyjnie
17,5 x 38 cm 504 - 12 1,7 
15,5 x 38 cm 504 - 12 1,5 
17,5 x 26 cm (dzielona) 756 - 12 1,1 
15,5 x 26 cm 756 - 12 1,1 

Gąsior kalenicowy      
duży 150 5 - 2,9 podwójna paleta
gąsior Piano 128 16 - 3,5 podwójna paleta

Dachówka szczytowa prawa/lewa wypalane redukcyjnie 
Dachówka Vario® prawa/lewa 64 8 - 4,3 podwójna paleta

Dachówka kalenicowe wypalane redukcyjnie 
Dachówka Vario® 240 30 - 3,7 

Płytka ceramiczna
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Płytka ceramiczna firmy Meyer-Holsen 
to idealne zakończenie dachu.

·  Dostępna w całym programie barw Meyer-Holsen
·  Wysoka ekonomiczność, długa żywotność i brak wymogu  

konserwowania w porównaniu do znanych materiałów
·  Do zastosowania przy szczytach, okapach i obudowach
·  W pełni ceramiczna i trwale piękna
·  Przekonujący wygląd poprzez harmonijny całokształt

sztuk/ 
paleta

sztuk/ 
paczka

Waga /
sztuka (kg)

sztuk /
podłużny  

pakiet  
(najmniejsza ilość dostawy)



30

Gąsior kalenicowy Gąsior rozetkowy Gąsior kalenicowy Gąsior początkowy Gąsior początkowy  
  Piano "plus" zewnętrzny "plus"

Akcesoria ceramiczne do dachówek  

Meyer-Holsen program akcesorii  
ceramicznych:  
techniczne szczegóły, specjalne rozwiązania  

Za pomocą różnego rodzaju akcesorii ceramicznych  

można podkreślić szczegóły dachów, zrealizować nietypowe  

formy w zadaszeniach lub po prostu pokryć dach  

praktycznie i bezpiecznie. 

To jest fragment z obszernego programu akcesorii  

ceramicznych Meyer-Holsen.  
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Akcesoria ceramiczne do dachówek  

Dachówka antenowa –   kominek wentylacyjny kominek wentylacyjny Ø 125  kominek wentylacyjny z osłoną Ø 150
prosimy o podanie przelotowy komplet z wężem elastycznym komplet z wężem elastycznym
nachylenia dachu      red. Ø 100  Ø 150

Dachówka szczytowa lewa Dachówka szczytowa prawa Dachówka szczytowa lewa  Dachówka szczytowa prawa 
Dachówka Vario® Dachówka Vario® Tandem®  Ravensberger  

Dachówka szczytowa lewa Dachówka szczytowa prawa Dachówka szczytowa lewa Dachówka szczytowa
Dachówka Marsylka Dachówka uniwersalna Dacapo Piano połówkowa prawa Piano

Trójnik uniwersalny Trójnik uniwersalny Początek kulisty gąsiora  Dachówka kalenicowa  
gąsior Piano  do kalenicy skośnej  Vario®
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Obsługa biura

Realizacja zleceń 
Peter Grothaus, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940-116  
Jutta Rensink, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940-145 
Benjamin Brockmann, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940-108

Realizacja zleceń eksportowych  
Yvonne Sonnberger, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940 -105 
Thomas Wollnik, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940 -117 

Fakturowanie 
Susanne Grothe, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940 -119

Obsługa odbiorców 
Georg Wittner, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940-118 
klaudia kirchhoff, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940-109

Reprezentant Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH w Polsce

Maciej Reniec 

Tel. +48/606/27 30 56 
maciej.reniec@meyer-holsen.pl

www.meyer-holsen.pl

kontakt



•  W chwili wydania niniejszego cennika wszystkie wcześniejsze warunki kosztorysów i dostaw 
tracą ważność. 

•  Aby uniknąć czasów oczekiwania, przy odbiorze własnym prosimy o odpowiednią informację 
do godziny 12:00 dnia poprzedniego z określeniem numeru potwierdzenia zlecenia.

•  Odbiory: Tandem® i Meyer-Holsen Zwilling® z zakładu w Rahden,  
pozostałe produkty z zakładu w Hüllhorst.

•  Zamówienie jest dostarczane na zwrotnych europaletach. Do zwrotnych europalet doliczamy 
opłatę w wysokości 7,67 € za sztukę, zwracaną klientowi w pełnej wysokości w ciągu jednego 
roku rozliczeniowego.

•  Zwrót towaru: Po uzgodnieniu można zwrócić pełne palety przy własnym transporcie zwrotnym 
w ciągu 1 miesiąca od dostarczenia z potrąceniem 20 % wartości.

• Zamiana i zwroty specjalnych elementów kształtowych i kolorów specjalnych są wykluczone.

• Ogólne warunki sprzedaży i dostaw są elementem niniejszego wykazu cen.

• Zmiany techniczne zastrzeżone.

informacje dodatkowe
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Adresy
Zakład w Hüllhorst:

Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH 
Tonstraße 78 
D-32609 Hüllhorst

Tel.: +49 5744 9400

Zakład w Rahden:

Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH 
Zum kleihügel 30 
D-32369 Rahden

Tel.: +49 5771 97440



1. Informacje ogólne
O ile nie wzniesiono natychmiastowego sprzeciwu to dla naszych dostaw i usług 
obowiązują poniższe postanowienia. Odbiegające od nich postanowienia, np. inne 
warunki zakupu, stają się dla nas wiążące wyłącznie po ich pisemnej akceptacji.

2. Oferta
nasze oferty są niewiążące. Zawierane umowy są wiążące dopiero po ich pisem-
nym potwierdzeniu. To samo dotyczy wszystkich późniejszych lub ustnych umów 
i ustaleń. Podane ceny są cenami loco fabryka. Dachówki gliniane są wyrobami 
jednorodnymi, wytwarzanymi w naturalnym procesie wypalania, w związku z czym 
wzory, próbki, ilustracje i opisy mają jedynie charakter przybliżony.

3. Dostarczanie i odbiór
Zamówienia są odbierane z zakładu produkcyjnego. W chwili załadunku ryzyko 
przechodzi na nabywcę. W przypadku uzgodnienia dostawy na teren budowy, zobo-
wiązujemy się do dostarczenia zamówienia tak daleko, na ile możliwy jest przejazd 
samochodu ciężarowego po drodze o twardej nawierzchni i jego rozładunek.

4. Dostawa produktów
Wyraźnie ustalone terminy dostaw/odbiorów zostaną zrealizowane w miarę 
możliwości. Zdarzenia wywołane siłami wyższymi, wszelkiego rodzaju zakłócenia 
robocze, opóźnienia w dostawach naszych podwykonawców, niekorzystne warunki 
atmosferyczne, zakłócenia ruchu drogowego itp. dają nam prawo do odpowiednie-
go wydłużenia terminów dostaw/odbiorów bądź też do częściowego lub całkowi-
tego anulowania umowy bez prawa nabywcy lub zamawiającedo do jakichkolwiek 
odszkodowań. Zamówienia realizowane są w miarę możliwości na określony 
dzień, jednak z wykluczeniem odpowiedzialności za terminową dostawę/odbiór. W 
przypadku zleceń obejmujących kilka częściowych dostaw/odbiorów mamy prawo 
do osobnego rozliczenia poszczególnych dostaw/odbiorów. Obowiązek dostawy/
odbioru będzie z naszej strony zawieszony, jeżeli nabywca zwleka z zapłatą zale-
głych faktur dłużej niż 30 dni. Jeżeli nabywca nie odbierze zamówionego towaru 
w ramach ustalonego terminu, to nie gwarantujemy że nowa dostawa/odbiór 
odbędzie się według życzeń nabywcy. Sytuacje takie nie mają wpływu na nasze 
roszczenia odnośnie odbioru ustalonej ilości towaru.

5. Gwarancja i warunki reklamacji
Sortowanie dachówek odbywa się z uwzględnieniem wymogów normy Din en 
1304. Odbiorca ma obowiązek natychmiastowego sprawdzenia dostarczonego 
towaru. Widoczne wady jak również różnice ilościowe należy niezwłocznie zgłosić, 
jednak najpóźniej w przeciągu 8 dni od przekazania towaru. Obróbka i użycie 
towaru mimo znanych lub widocznych wad oznacza odstąpienie od roszczeń 
reklamacyjnych. Gwarancja, także odnośnie ewentualnych dostaw zastępczych, 
wygasa zawsze w czasie obowiązującym dla pierwszej dostawy. W przypadku 
uzasadnionych reklamacji zobowiązujemy się do dostawy zastępczej, naprawy lub 
korekty faktury sprzedaży.

6. Ceny i warunki płatności
Podstawą naliczania są zawsze ceny ważne w dniu dostawy/odbioru. Jeżeli nie 
ustalono inaczej obowiązują ceny loco fabryka z załadunkiem. nasze faktury stają 
się ważne w dniu wystawienia i należy je uregulować w całości w przeciągu 30 
dni. koszty transportu oraz opłata za zwrotne europalety nie podlegają naliczaniu 
skonta. Po przekroczeniu terminu płatności naliczone zostaną odsetki karne w 
wysokości 8% ponad obowiązującą podstawową stawkę odsetkową europejskiego 
Banku Centralnego. nabywca zostanie obciążony wszelkimi kosztami związanymi 
z wystawieniem upomnień. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotczących 
zdolności kredytowej nabywcy, mamy prawo do realizacji dostawy/odbioru po 
wpłacie zaliczki i żądania natychmiastowego uregulowania wszystkich zaległych 
faktur. nie akceptujemy weksli jako formę płatności.

7. Zastrzeżenie prawa własności
Zastrzegamy sobie prawo własności w odniesieniu do wszystkich dostarczonych 
przez nas towarów, do momentu całkowitego opłacenia wszystkich naszych 
żądań wynikających z transakcji i uregulowania salda rachunku bieżącego obcią-
żającego nabywcę. nabywca może odsprzedawać dostarczony towar wyłącznie w 
normalnym obrocie handlowym. nabywca odstępuje nam wszystkie roszczenia 
wynikające ze sprzedaży lub z  innej podstawy prawnej, łącznie z prawem wpisu 
do hipoteki zabezpieczenia budowlanego, o  ile powstały lub powstają one na 
drodze zbycia dostarczonych przez nas towarów. Jeżeli nabywca jest właścicielem 
działki budowlanej, odstąpienie to obejmuje w równym zakresie roszczenia i prawa 
wynikające ze zbycia tej działki bądź praw do tej działki. na żądanie nabywca ma 
obowiązek przekazania nam wszelkich informacji i  dokumentacji wymaganych 
do uprawomocnienia praw wierzycielskich. Do momentu przysługującego nam 
w  każdej chwili odwołania nabywca ma prawo wycofania żądań wynikających 
z odsprzedaży zastrzeżonego towaru. Przekazanie prawa własności, dalsze cesje 
lub zastaw towaru dostarczonego z zastrzeżeniem prawa własności jest nieważne 
do momentu spełnienia wszystkich zobowiązań finansowych względem naszej 
strony. należy bezzwłocznie oznajmić nam wzięcie w zastaw lub inne naruszenie 
prawa własności. Jeżeli zabezpieczenia wynikające z zastrzeżenia własności prze-
kroczą nasze żądania o 10%, wówczas zwolnimy w pełni opłacone dostawy zgodnie 
z naszym wyborem. Jeżeli nabywca nie spełni swoich zobowiązań względem nas 
lub wystąpią uzasadnione wątpliwości odnośnie jego zdolności kredytowej, to na 
nasze żądanie nabywca ma obowiązek wydania nam towaru będącego podmiotem 
zastrzeżenia oraz udostępnienia odstąpionych żądań i przekazania nam wszystkich 
dokumentacji i informacji wymaganych do zainkasowania tych żądań.

8. Odpowiedzialność
nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wywołane przez nas, prawnych przed-
stawicieli bądź podwykonawców w wyniku niewielkiego zaniedbania. Obowiązuje to 
bez względu na charakter prawny wniesionego roszczenia, zwłaszcza w przypadku 
zwłoki, innego naruszenia zobowiązań lub niedozwolonego działania. Ograniczenie 
odpowiedzialności nie dotyczy szkód wynikających z  zagrożenia życia, obrażeń 
ciała lub zdrowia, z  naruszenia istotnych postanowień umowy i  roszczeń wynika-
jących z  przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkty lub pozostałych 
roszczeń w  zakresie odpowiedzialności producenta. Roszczenie odszkodowawcze 
za naruszenie istotnych postanowień umowy jest jednak ograniczone do typowych, 
przewidywalnych szkód, chyba że doszło do zamierzonego działania lub poważnego 
zaniedbania bądź też zgłoszenie dotyczy zagrożenia życia, obrażeń ciała lub zdrowia. 
Zmiana obciążenia dowodowego na niekorzyść nabywcy nie jest powiązana z wyżej 
określonymi postanowieniami.

9. Miejsce realizacji i jurysdykcja
Miejscem wykonania umów pomiędzy stronami jest Hüllhorst (Westfalia). Jeżeli 
nabywca jest handlowcem uznaje się jurysdykcję lokalnego sądu, pod który pod-
legamy, jednak mamy prawo wnoszenia wszelkich skarg i pozwów do ogólnego 
sądu nabywcy.

Stan: 1 stycznia 2012 r.  
Dachkeramik Meyer-Holsen GmbH, D-32609 Hüllhorst

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw
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