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Nibra Flachdachziegel 
F 8 ½
Нова модель черепиці F 8 ½ 
поєднує в собі великий розмір та 
низьку вагу. Це дозволяє швидко, 
економно і легко монтувати 
покрівлю.

Nibra Flachdach-Ziegel 
F 10 Ü
Класична низькопрофільна 
черепиця дозволить гармонійно 
оформити дах будь-якої 
складності.

Вага 4,6 кг/шт. 
Кількість 8,4-9,2 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 100

Кількість в піддоні 216 шт.

Вага 3,95 кг/шт. 
Кількість 9,7-10,2 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 140

Кількість в піддоні 280 шт.

rot engobiert

naturrot

altschwarz engobiert 
(anthrazit)

anthrazitgrau engobiert schwarz matt engobiert schwarz edelengobiert 
(glasiert))

Якість за німецкими стандартами
Висока якість черепиці підтверджена Німецьким інститутом стандартизації, чиє маркування можна 
побачити на звортній стороні кожної черепиці. 

* - мінімально допустимий кут нахилу покрівлі при обов’язковому дотриманні вимог до властивостей підпокрівельних матеріалів, 
вказаних на сайті виробника nelskamp.de.

rot engobiert braun engobiertaltfarben engobiert bordeauxrot engobiert

schwarz edelengobiert
(glasiert)

mandelbraun 
edelengobiert (glasiert)

tannengrün edelengobiert 
(glasiert)

bunt metallic 
edelengobiert

kobaltschwarz 
edelengobiert (glasiert)

schwarz matt engobiertaltschwarz engobiert 
(anthrazit)

anthrazitgrau engobiert
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Вага 4,6 кг/шт. 
Кількість 10,0 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 170

Кількість в піддоні 240 шт.

rot engobiert anthrazitgrau engobiertbraun edelengobiert 
(glasiert)

schwarz edelengobiert 
(glasiert)

bronze geflammt

rot engobiert

muskat edelengobiert 
(glasiert)

bunt metallic 
edelengobiert

moccabraun 
edelengobiert (glasiert)

dunkelgrau engobiert

burgunderrot 
edelengobiert (glasiert)

altschwarz engobiert 
(anthrazit)

altschwarz engobiert 
(anthrazit)

zinkgrau edelengobiert 
(glasiert)

bordeauxrot engobiert zinkgrau edelengobiert

schwarz matt engobiert

kupferrot engobiert

antik auf rot engobiert schwarz edelengobiert
(glasiert)

Flachdach-Ziegel 
F 12 Ü - Süd

Nibra Glatt-Ziegel 
G 10 NEU

Широкий асортимент 
ексклюзивних кольорів цієї 
черепиці зможе втілити 
найсміливіші дизайнерські ідеї.

Нова модель плоскої черепиці. 
Відмінно підходить для сучасних 
архітектурних рішень.

Вага 3,9 кг/шт. 
Кількість 11,7-13 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 140

Кількість в піддоні 288 шт.

naturrot

naturrot

Рекордно низьке водопоглинання 
Унікальна вестервальдська глина та сучасні технології виробництва дозволяють досягти видатних ре-
зультатів: водопоглинання становить 2-2,5%. Велика міцність та подовжений термін служби черепиці 
впливає на морозостійкість, що особливо важливо для нашої кліматичної зони.
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Nibra Doppelmuldenfalz-Ziegel 
DS 10
Двопазова черепиця DS 10 добре 
підійде для класичних покрівель.

Biberschwanz-Ziegel 
Rundschnitt 18/38
Традиційний покрівельний матеріал з 
випаленої глини. Різні варіанти кладки та 
можливість змішувати кольори дозволяють 
додати даху індивідуальність, «викладати» 
орнаменти і різні малюнки.

Вага 4,8 кг/шт. 
Кількість 9,5-12,5 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 180

Кількість в піддоні 240 шт.

Вага 2,0 кг/шт. 
Кількість 36 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 220

Кількість в піддоні 400 шт.

Сучасне виробництво
Завдяки високої якості сировини, черепиця Nelskamp має одну з найбільших температур випалу близько 
1200° С, що призводить до найкращих показників серед аналогічних продуктів.

naturrot

naturrot
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rot engobiert

braun engobiert

rot engobiert

altfarben engobiert

schwarz edelengobiert

altfarben engobiert



Reform-Ziegel 
R 13 S

Nibra Kombi-Ziegel 
R 10

Більш дрібний варіант черепиці 
R 10 з широким спектром кольорів. 
Добре підходить як для будівель 
в класичному стилі, так і для 
сучасної архітектури.

Великоформатний варіант 
«рейнського» типу черепиці. 
За рахунок великого зсуву по 
замку, її зручно використовувати 
для реставраціі покрівель. 

Вага 4,9 кг/шт. 
Кількість 9,5-13,3 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 170

Кількість в піддоні 180 шт.

Вага 3,8 кг/шт. 
Кількість 12,8-15 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 170

Кількість в піддоні 300 шт.

naturrot

naturrot

Гарантія 30 років
Завдяки якості сировини, інноваційному обладнанню та жорсткому конролю виробництва, черепиця 
Nelskamp служить значно довше заявленого гарантійного терміну.
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rot engobiert altschwarz engobiert 
(anthrazit)

altfarben engobiert

rot engobiert schwarz edelengobiertaltfarben engobiert dunkelbraun engobiert

antik engobiert muskat edelengobiert 
(glasiert)

dunkelgrau engobiert altschwarz engobiert 
(anthrazit)

kupferrot engobiert bordeauxrot engobiertanthrazitgrau engobiert zinkgrau edelengobiert 
(glasiert)
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Doppelmuldenfalz-
Ziegel 
D 13
Класична «марсельська» 
черепиця.

Flachdach-Ziegel 
F 15
Дрібноформатна черепиця, 
вироблена на найстарішому з 
6-ти заводів Nelskamp - в місті 
Шермбек. Класика, перевірена 
роками.

Вага 3,6 кг/шт. 
Кількість 12,2-13,1 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 180

Кількість в піддоні 300 шт.

Вага 3,1 кг/шт. 
Кількість 14,3-14,7 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 180

Кількість в піддоні 256 шт.

Якісне покриття
Завдяки додаванню в благородний ангоб кварцу та інших склоподібних тіл, поверхня черепиці схожа на 
глазур, але при цьому має більш високі паропропускні властивості та коефіцієнт лінійного розширення. Це 
допомагає уникнути мікротріщин покриття, які можна зустріти на глазурованій черепиці.

naturrot

naturrot
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rot engobiert altfarben engobiertbraun engobiert rot rustikal engobiert

altfarben rustikal 
engobiert

kupferrot engobiertschieferschwarz 
engobiert

gedämpft

herbstlaub engobiert graphitschwarz reduziertnaturrot schwach 
reduziert

rot engobiert schwarz edelengobiert
(glasiert)

braun engobiert muskat edelengobiert 
(glasiert)

burgunderrot 
edelengobiert

altschwarz engobiert 
(anthrazit)



Nibra-Ziegel 
DS 5

Nibra Hohlfalz-Ziegel 
H 10 D

Один з найдоступніших 
варіантів в асортименті 
черепиці Nelskamp.

Витончена хвиля даного типу 
черепиці додасть елегантності 
будь-якому будинку.

Вага 4,4 кг/шт. 
Кількість 10,1-10,9 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 140

Кількість в піддоні 240 шт.

Вага 7 кг/шт. 
Кількість 5,7-6,7 шт./м2

Кут нахилу, мін.* 180

Кількість в піддоні 150 шт.

naturrot

naturrot

Ідеальна геометрія 
Найсильніша сторона та відмінна риса черепиці Nelskamp є її геометрія та якість замків. Це прискорює 
швидкість монтажу покрівлі та дозволяє поліпшити гідроізоляційні показники черепиці, завдяки чому підви-
щується термін використання підпокрівельних матеріалів.
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altschwarz

rot engobiert

rot engobiert

braun engobiert

schwarz matt

altfarben engobiert

altfarben engobiert

schwarz edelengobiert 
(glasiert)

schwarz edelengobiert 
(glasiert)



Компанія Nelskamp виробляє 
керамічну черепицю з 1926 
року. На сьогоднішній день всі 
6 заводів компанії розташовані 
на території Німеччини. Най-
старіший завод знаходиться в 
м. Шермбек, де випускаються 
моделі F 15 і D 15.

У місті Гросс-Амменслебен у 
1997 році побудований най-
сучасніший та найтехноло-
гічніший завод. Обладнання і 
технології на сьогодні є одни-
ми з найбільш інноваційних та 
прогресивних в Європі. Особ-
ливу увагу компанія приділяє 
екологічним питанням. Так, 
наприклад, технічною водою з 
виробництва наповнені ставки 
на території заводів, де розво-
дять рибу.

Ексклюзивний імпортер
ТОВ «Терракот Україна»
м. Київ, вул. Касіяна, 2/1, офіс 388 (1 поверх)
тел.: (044) 393-14-14, (067) 217-35-75, (067) 232-45-63

www.terracot.ua




