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Vďaka svojej všestrannosti je krytina Tondach vhodná
na stavby všetkého druhu. Dokonale zachová ráz
historických budov, ale rovnako dobre sa uplatní
i v modernej architektúre. Ponuka krytín Tondach
Vám dáva takmer nekonečnú škálu možností.
Nechajte sa inšpirovať nasledujúcimi stránkami.
www.wienerberger.sk
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Keď strechu,
tak určite
s Tondachom

OVERENÁ DLHÁ
ŽIVOTNOSŤ AŽ 100 ROKOV
zaručí spokojnosť po celé
generácie. Precízne spracovanie na vysokej remeselnej
úrovni vytvára trvácnu
krytinu bez akejkoľvek údržby.

ŠKRIDLA, KTORÁ NIKDY
NEVYBLEDNE®
Kvalitné prírodné pigmenty
a náročná technika vypaľovania garantujú nemennosť
a bezkonkurenčnú farebnú
stálosť všetkých škridiel
Tondach.

POSUVNÉ ŠKRIDLY umožňujú
jednoduché a rýchle kladenie.
Tieto škridly sú vhodné nielen
na rekonštrukcie, kde nie je
potrebná výmena latovania,
ale aj na novostavby, kde podstatne zjednodušujú realizáciu.

PREMYSLENÉ BOČNÉ
A HLAVOVÉ DRÁŽKY
Do seba zapadajúce drážky
zabezpečujú požadovanú
tesnosť a súdržnosť navzájom spojených škridiel.
ODOLNOSŤ VOČI KYSLÝM
A ZÁSADITÝM LÁTKAM
Vtáčí trus ani kyslé dažde
nenarušia povrch keramickej
škridly.

HLBOKÉ ODVODŇOVACIE
DRÁŽKY
Ďalšou dôležitou funkciou
bočných drážok je dokonalý
odvod vody aj pri extrémnom
počasí.

C

VYPÁLENÉ PRI

PRÍRODNÝ MATERIÁL
Tondach škridly sú vyrobené
z prírodného materiálu bez chemických prísad za prítomnosti
štyroch elementov – zeme, vody,
vzduchu a ohňa. Pálená škridla
Tondach je ocenená európskym
certifikátom kvality
„natureplus“.
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Keď rekonštrukcia,
tak určite s Tondachom

Jednoducho vymeňte starú za novú...
Ak sa rozhodnete opraviť svoju dožívajúcu strechu, nezabudnite sa poradiť s odborníkom na strechy. Tondach Vám ponúka bezplatné odborné poradenstvo špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami. Naši špecialisti Vám radi pomôžu aj pri výbere vhodnej
krytiny na Váš dom. Viac sa dočítate na strane 48.

Prečo vymeniť

Nová škridla Tondach
ihneď po rekonštrukcii
strechy bez prerušenia
prevádzky
pohostinstva.

... starú keramickú škridlu za novú?
V praxi sa často stretávame s pálenou škridlou, starou niekoľko storočí, ktorá ešte stále
plní svoju funkciu. Ako ukážku uvádzame
nedávnu výmenu starej keramickej krytiny na
stupavskej krčme za pálenú škridlu Tondach.
Táto nahradila svoju takmer 270-ročnú predchodkyňu, ktorá z hľadiska renovácie celého
objektu nespĺňala súčasné estetické požiadavky. Keďže Tondach škridly sú vyrábané
kvalitnejšie, vďaka najmodernejšej technológii
majú oveľa lepšie vlastnosti a vydržia ešte dlhšie.

Pôvodná 270-ročná strecha z keramickej krytiny.

PÔVODNÁ STRECHA

... azbestocementové šablóny
za keramickú škridlu?

NOVÁ STRECHA TONDACH

Azbestocementové
šablóny

Tondach

Plechová krytina

Tondach

Betónová krytina

Tondach

V prvom rade sa konečne zbavíte zdraviu
nebezpeč
né
ho materiálu. Ako náhradu Vám
ponúkame 100% prírodný recyklovateľný materiál, ktorý je zdravotne neškodný. Nemusíte
sa obávať hmotnosti novej krytiny, ktorá nehrá
žiadnu rolu oproti zaťaženiam poveternostnými
vplyvmi.

Rovnako ako všetky veci, tak aj strechy časom starnú, čím sa znižuje ich ochranná
funkcia a bezpečnosť. Obnovu poškodenej strechy netreba odkladať. Iba tak sa dá
predísť vážnejším škodám nielen na streche, ale aj na celom dome. Po rekonštrukcii
s Tondachom bude strecha odolná, trvácna a nebude vyžadovať žiadnu údržbu.
Tondach je špecialista na rekonštrukcie striech a má rozsiahle know-how, vďaka
čomu poskytuje dokonalú obnovu z hľadiska funkčnosti, komfortu bývania i vzhľadu.
Ponúka najširší sortiment výrobkov s variabilným latovaním na rýchlu a jednoduchú
realizáciu.

Výhody rekonštrukcie strechy
s Tondachom sú zrejmé:
• zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti
• modernizácia a zlepšenie vzhľadu Vášho domu
• zachovanie hodnoty pre ďalšie generácie
• šetrenie času a peňazí

C
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... plechovú krytinu za keramickú
škridlu?
V prípade výmeny krytiny z plechu či šindľa určite
zvážte použitie keramickej škridly. Plech môže
iba ťažko konkurovať výhodám pálenej krytiny.
Tá sa nerozpína, nekoroduje v spojoch, zostáva
stálofarebná počas celej doby životnosti, v lete
chráni pred prehrievaním, v zime zabraňuje úniku tepla, tlmí hluk a pri silných nárazoch vetra
nevibruje. Hmotnosť krytiny je zanedbateľná vzhľadom na zaťaženie snehom a vetrom.

... betónovú krytinu
za keramickú škridlu?
TONDACH je ideálnou náhradou betónovej krytiny, ktorá po čase stráca svoju
pôvodnú
farbu.
Keramická
škridla nevyžaduje žiadne dodatočné nátery
počas celej svojej životnosti nikdy nevybledne.
Výmena krytiny je v tomto prípade rýchla, lacná
aj bez zmeny latovania.

Povrchové úpravy
škridiel Tondach
Prírodná
Odtieň, ktorý je pevne spätý s keramikou už stáročia dodá Vašej streche tradičný vzhľad. Tehlovo-červená farebnosť sa dosahuje vďaka oxidom železa, ktoré sa nachádzajú v hline a teplotou výpalu.
Čím je teplota vyššia tým je odtieň tehlovej tmavší.

Engoba matná
Je tradičný spôsob farbenia keramiky. Pri engobovaní sa na vysušenú škridlu nanáša keramická
hmota s oxidmi kovov, ktoré dodávajú škridle po
vypálení požadovanú farebnosť. Týmto procesom
dokážeme dosiahnuť akýkoľvek farebný odtieň od
klasickej červenej až po modernú čiernu. Výsledný
efekt je matný, škridla získava farebnú stálosť a znižuje usadzovanie machu, prachu a nečistôt.

Engoba saténovo matná
Vyššia forma klasického engobovania. Keramická hmota, ktorá sa nanáša na vysušenú škridlu je
obohatená o sklovité prímesi. Škridla takto získava
všetky vlastnosti engoby a farebný odtieň s jemným leskom.

Glazúra lesklá
Najvyšší stupeň povrchovej úpravy keramiky. Tvoria
ju čisto prírodné zložky a oxidy kovov, ktoré zabezpečujú príslušné sfarbenie. Hladký sklovitý povrch
vznikne pridaním oxidu kremíka. Pri vysokých teplotách sa tieto zložky spoja so škridlou a vytvoria
nepriepustný sklovitý povrch, ktorý je vysoko odolný proti usadzovaniu nečistôt a tvorbe machov.
Výsledkom toho je lesklá a farebne stála škridla.
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Zobrazené farebné úpravy pálených škridiel TONDACH sú ovplyvnené technikou tlače. Skutočné odtiene engob a glazúr TONDACH
vyberajte podľa vyžiadaných vzoriek škridiel a objednávajte podľa uvedeného názvoslovia a číselných kódov.
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Ktoré škridly Tondach
sú pre Váš dom najvhodnejšie?
Na slovenskom trhu ponúka Tondach najväčší výber tvarov škridiel v rôznych farebných odtieňoch.
Zjednodušte si výber a nechajte sa inšpirovať naším odporúčaním podľa charakteru domu.

Univerzálne
Škridly, z ktorých si vyberie každý zákazník. Či už je
to Samba na strechu bungalovu z nízkym sklonom,
alebo ľahký Twist, vhodný na rekonštrukciu, získate s týmito škridlami cenovo dostupnú keramickú
strechu podľa Vašich predstáv. Všetky tieto škridly
môžete použiť pri rekonštrukcii, ale aj novostavbe.
Stačí si už iba vybrať niektorú z farieb tak, aby dom
dokonale ladil s fasádou a prostredím.

TWIST

BOLERO

SAMBA 11

Mediteránske
Výrazná vysoká vlna je charakteristická pre stredomorskú oblasť. V kombinácii so špecifickými farebnými odtieňmi, od svetlej pieskovej až po tmavšiu
patinu, spoľahlivo dodá Vášmu obydliu nádych prímorskej klímy. Škridly sú vhodné aj na nízke sklony
(už od 12°). Vysoké hlavové a bočné drážky dobre
odvádzajú vodu na plochu strechy.

ROMÁNSKA

Exkluzívne
Škridly, ktoré splnia očakávania aj toho najnáročnejšieho zákazníka. S výnimočnými povrchovými
úpravami ako sú engoba, glazúra a širokou paletou farieb dodáte domu punc jedinečnosti a získate Vašu strechu snov. Investujte do nadčasového
dizajnu a užívajte si pocit z luxusnej strechy za rozumnú cenu.

STODO

MULDE

FRANCÚZSKA 12

RUMBA

BRNENKA

BRAVURA

Moderné
Jednoduchý dizajn je zárukou moderného vzhľadu
strechy na všetkých druhoch domov. Rovné a čisté
línie udávajú aktuálne módne trendy. Tvar strechy
závisí iba od fantázie architekta, výsledok možno
podporiť matnou engobou či lesklým povrchom
glazúr.

FIGARO
DELUXE

VIEDENSKÁ ŠKRIDLA
DELUXE

SULM

Historické
Rokmi overený tvar škridiel, ktoré dodajú stavbe
historický ráz. Pálená škridla sa používala už v staroveku a je neoddeliteľnou súčasťou každého historického objektu. Tieto škridly sú vhodné nielen na
cirkevné a pamiatkové objekty, ale dokonale zachovajú aj vidiecky štýl klasického rodinného domu.

DRÁŽKOVÁ
BOBROVKA
HLADKÁ

FIGARO 11

MEDITERAN PLUS

BOBROVKA
okrúhly rez

DRÁŽKOVÁ
BOBROVKA

STEINBRÜCK®

BOBROVKA
BOBROVKA
segmentový rez
špicatá

VIEDENSKÁ
ŠKRIDLA

BOBROVKA
gotická

BOBROVKA
staromestská

Univerzálne
Moderné
Mediteránske

Bolero Twist Samba 11 Bravura
Brnenka Stodo Rumba Francúzska 12
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pozrite, ako úžasne môže vyzerať matematicky presná a do detailu premyslená
dokonalosť

šetrí prácu pokrývača – veľký formát škridly umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu
pokládku a vyžaduje menšiu spotrebu
strešných lát

veľkoformátová škridla s hlbokým dvojitým drážkovaním, ktoré zabezpečuje
vysokú odolnosť strechy voči dažďovej
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extrémna odolnosť materiálu chráni pred
najtvrdšími poveternostnými vplyvmi
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Exkluzívne

Mediteránske

Figaro 11

škridly

Historické

Moderné

Figaro Deluxe

Moderné

Univerzálne

Moderné
Mediteránske

Mediteránske

Moderné

Univerzálne

Univerzálne
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Engoba matná

červená

čisté línie a jednoduchý dizajn sú zárukou perfektného vzhľadu strechy na
všetkých druhoch domov

čierna

moderný jednoduchý tvar
a hladký povrch vytvárajú
na streche dokonalý súlad

Glazúra lesklá

12
červená

71

čadičová

13
hnedá

19
antik

98
bielošedá
antik

Engoba saténovo matná
31

33

nero

granit

Príro
d

24

medenohnedá

94

40
čierna

čierna

ná

Historické

použiteľná aj na rekonštrukcie starších
striech aj bez zmeny latovania

hnedá

architekti ju milujú - je totiž
prvotnou zárukou úspechu
každého projektu

40

Glazúra lesklá
71

73

čierna

sivá

50
bridlicová

čad
ič

minimalistický štýl

13

Historické

Engoba matná

moderná plochá škridla

Exkluzívne

00
prírodná

ová

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 24° s tesným podstreším)
(od 20° s vodotesným podstreším)

00
prírodná

Prírodná

ná,

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 24° s tesným podstreším)
(od 20° s vodotesným podstreším)

Spotreba: od 13,7 ks/m2
Latovanie: cca 32,1 – 34,7 cm

Prírodná

mat

od 10,9 ks/m2
cca 34,0 – 38,5 cm

posuvná škridla

oba

Exkluzívne

Spotreba:
Latovanie:

Figaro Deluxe

posuvná škridla

Eng

Figaro 11

25

Mediteránske

Moderné

Románska

Exkluzívne

Mediteran Plus

Historické

Mediteránske
škridly
Univerzálne

Mediteránske

Mediteránske

Moderné

Moderné

Univerzálne

Univerzálne
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28

škridla svojím vysoko klenutým profilom
dodá antickú eleganciu každej modernej
i historickej streche

Exkluzívne
40
čierna

á

Glazúra lesklá
70
višňová

71
čierna

Historické

hlboké odvodňovacie drážky umožňujú
použitie už od sklonu strechy 12°

hnedá

ven

Poznámka:
Nanesenie engoby na každej prskanej
škridle je jedinečné a preto sa nemusí
zhodovať s existujúcimi referenčnými
objektmi. Pri výbere škridly u našich
predajcov žiadajte aktuálne vzorky.

13
červená

čer

zaujímavé a jedinečné povrchové úpravy

Engoba matná

ná,

hlboké odvodňovacie drážky umožňujú
použitie už od sklonu strechy 12°

00
prírodná

mat

54
patina

ntik

53
bronz

vá a

48
piesková
antik

sko

19
antik

ak by starý Rím ovládal súčasné technológie výroby románskych škridiel,
nemuselo byť dnes Koloseum iba ruinou

Prírodná

oba

Engoba matná

Eng

Historické

dodá vášmu domu južanský charakter aj
bez horúceho vánku a morského príboja

cca 11,9 ks/m2
cca 38,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 16° s tesným podstreším)
(od 12° s vodotesným podstreším)

00
prírodná

, pie

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 16° s tesným podstreším)
(od 12° s vodotesným podstreším)

Spotreba:
Latovanie:

Prírodná

Eng

cca 13,9 - 15,2 ks/m2
cca 32,6 - 35,6 cm

atná

Exkluzívne

Spotreba:
Latovanie:

Románska

posuvná škridla

oba
m

Mediteran Plus

29

Univerzálne
Moderné

Exkluzívne

škridly

Exkluzívne

Viedenská škridla Deluxe

Historické

Mulde posuvná škridla

Mediteránske

Sulm posuvná škridla

Mediteránske

Mediteránske

Moderné

Moderné

Univerzálne

Univerzálne
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nero

možnosť posuvu škridly až o 6 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál

19

40
čierna
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32

Exkluzívne
13
, viš
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á

hnedá

85
gaštanová

Engoba saténovo matná

nero

Glazúra lesklá

zelená

medenohnedá

antik

vhodná na novostavby aj na rekonštrukcie
exkluzívne povrchové úpravy v rôznych
farebných prevedeniach

granit

12
červená

sk lá

drá

85
gaštanová

Engoba matná

a le

48

00
prírodná

zú r

41

tmavozelená piesková
antik

ladný tvar posuvnej škridly Mulde je
dôkazom toho, že v jednoduchosti je
krása

Prírodná

Historické

Historické

19
antik

Engoba saténovo matná

zaujímavé farebné prevedenia oslovia
i náročného zákazníka
32

13
hnedá

avo

40
čierna

možnosť posuvu škridly až o 3 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
vhodná na domy s nízkym sklonom
strechy už od 12°

medenohnedá

mo

12
červená

, tm

hlboké hlavové a bočné drážkovanie
chráni strechu pred nepriaznivými vplyvmi počasia

Engoba matná

sk lá

darmo hľadáte nedostatky na takto
racionálne a esteticky riešenej streche

od 14,5 ks/m2
cca 28,0 – 34,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 24° s tesným podstreším)
(od 20° s vodotesným podstreším)

00
prírodná

a le

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 16° s tesným podstreším)
(od 12° s vodotesným podstreším)

Spotreba:
Latovanie:

Prírodná

posuvná škridla

Gla

od 14,8 ks/m2
cca 30,8 – 33,8 cm

zú r

Exkluzívne

Spotreba:
Latovanie:

Mulde

posuvná škridla

Gla

Sulm

granit

Glazúra lesklá
34

tmavomodrá hnedá

70
višňová

71

72

73

čierna

natur

sivá

23
zelená
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34

tmavomodrá hnedá

70
višňová

71

72

73

čierna

natur

sivá
33

Mulde, Glazúra lesklá, višňová

Mediteránske

Moderné

Špeciálna výroba, Glazúra lesklá

Univerzálne
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Viedenská škridla Deluxe
cca 30,4 – 35,3 ks/m2
cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)
max. 30,0 cm (korunové kladenie)

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s tesným podstreším)
(od 20° s vodotesným podstreším)

Engoba matná

98
bielošedá antik

ntik

Exkluzívne

Spotreba:
Latovanie:

Historické

vhodná alternatíva šindľovej strechy

34

bieloš
atná,
ba m

dokonale ladí s charakterom stavby

Engo

variant ťahanej škridly s hranatým rezom
pre výnimočné strechy

edá a

netradičný vzhľad je v skutočnosti premyslenou kombináciou farieb a tvarov

Univerzálne
Moderné

Steinbrück®

škridly

Mediteránske

Historické

posuvná škridla

Bobrovka okrúhly rez
Drážková Bobrovka hladká okrúhly / rovný rez

Bobrovka segmentový rez / špicatá / gotická
Staromestský balík

Historické

Viedenská škridla hranatá / zaoblená

Exkluzívne

Drážková Bobrovka

Mediteránske

Mediteránske

Moderné

Moderné

Univerzálne

Univerzálne
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takúto strechu máme zakódovanú v našej
DNA od nepamäti a aj keď sa ju snažia
stavitelia napodobňovať z plechu, betónu
či iných materiálov, tento originál nikdy
neprekonajú

19

40

66

antik

čierna

šedá

Eng

oba

mat

Historické

najširšia paleta farebných a povrchových
úprav na Slovensk

12
červená

Exkluzívne
13
hnedá

19

40

66

antik

čierna

šedá

41

85

tmavozelená

umožňuje vytvoriť komplikované tvary
strechy
jej dlhá tradícia dokonale ladí s historickým rázom stavieb

medenohnedá

á

13
hnedá

gaštanová

99
vínová

Engoba
saténovo matná

Glazúra lesklá
23

nero

Historické

medenohnedá

Engoba matná

ned

12
červená

00
prírodná

lá, h

Engoba matná

ná,

možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania predstavuje
výrazné zníženie nákladov

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s tesným podstreším)
(od 20° s vodotesným podstreším)

prírodná

Prírodná

lesk

typický tvar škridly Steinbrück® sa na
našich strechách objavuje už viac ako
200 rokov a svoju obľubu nestráca ani
v súčasnosti, svojich predchodcov však
prevyšuje kvalitou a presnosťou

00

cca 30,4 – 35,3 ks/m2
cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)
max. 30,0 cm (korunové kladenie)

úra

Bezpečný sklon strechy od 35°
(od 30° s tesným podstreším)
(od 25° s vodotesným podstreším)

Spotreba:
Latovanie:

Prírodná

Gla z

cca 16,1 – 17,8 ks/m2
cca 28,0 – 31,0 cm

dá

Exkluzívne

Spotreba:
Latovanie:

Bobrovka okrúhly rez

posuvná škridla

hne

Steinbrück®

zelená

32

34

tmavomodrá hnedá

71

72

73

čierna

natur

sivá

možnosť kombinácie so starou krytinou
38

39

Mediteránske

Mediteránske

Moderné

Moderné

Univerzálne

Univerzálne
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19
červená

antik

bočná drážka uľahčuje montáž

Exkluzívne

prírodná

elegantné a zároveň cenovo
najprijateľnejšie riešenie pre
všetkých staviteľov, ktorí túžia
po streche typu Bobrovka

červená

bočná drážka uľahčuje montáž,
čím sa šetrí rezivo i materiál

19

40

66

antik

čierna

šedá

menšia spotreba škridiel na m2
znižuje hmotnosť celej strechy
zaujímavé farebné prevedenia

00

Engoba matná
12
medenohnedá

13
hnedá

41
tmavozelená

85
gaštanová

99
vínová

Eng

Eng

Historické

oba

mat

ná,

červ
ená

nízka spotreba škridiel na m2 znižuje
celkovú hmotnosť celej strechy a šetrí
peniaze

Bezpečný sklon strechy od 35°
(od 30° s tesným podstreším)
(od 25° s vodotesným podstreším)

Historické

Engoba matná

Prírodná

ná

klasické riešenie a cenovo najprijateľnejší
variant pre všetkých staviteľov

00
prírodná

cca 17,8 – 20,1 ks/m2
cca 25,0 – 28,0 cm

červ
e

Bezpečný sklon strechy od 35°
(od 30° s tesným podstreším)
(od 25° s vodotesným podstreším)

Spotreba:
Latovanie:

Prírodná

ná,

cca 18,5 – 21,5 ks/m2
cca 25,0 – 29,0 cm

mat

Exkluzívne

Spotreba:
Latovanie:

Drážková Bobrovka

oba

Drážková Bobrovka hladká okrúhly / rovný rez

40
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Moderné

Moderné

Univerzálne

Univerzálne
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Mediteránske

12

00
prírodná

Spotreba:
Latovanie:

Engoba matná

Prírodná

segmentový rez / špicatá / gotická

cca 30,4 – 35,3 ks/m2
cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)
max. 30,0 cm (korunové kladenie)

červená

medenohnedá

13
hnedá

19

40

66

antik

čierna

šedá

Mediteránske

Bobrovka

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s tesným podstreším)
(od 20° s vodotesným podstreším)

aj Váš rodinný dom môže zdobiť rovnaká
krytina, akú už po stáročia používali stavitelia na honosných palácoch či kráľovských
sídlach

00

Príro
d

ná

ná

Staromestský balík

prírodná

Engoba matná
12
červená

medenohnedá

Špeciálne riešenie pre sanáciu historických striech

13

Ide o kombináciu rôznych druhov škridiel so štruktúrovaným
povrchom. Staromestský balík tvoria tri rozdielne typy škridiel.

hnedá

19

40

66

antik

čierna

šedá

Viedenská škridla
hranatá

Bobrovka okrúhly rez

ná,
mat
oba
Eng

Prír
o

dná

Historické
42

Príro
d

Prírodná

antik

preneste si krásy Viedne aj domov

široká paleta farebných a povrchových úprav
Exkluzívne

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s tesným podstreším)
(od 20° s vodotesným podstreším)

streche dodáva zaujímavý geometrický charakter

Historické

Exkluzívne

cca 30,4 – 35,3 ks/m2
cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)
max. 30,0 cm (korunové kladenie)

Príro
d

svojím jedinečným vzhľadom dodá streche
historický a dobový nádych

Viedenská škridla hranatá / zaoblená
Spotreba:
Latovanie:

ná

koľko generácií slávnych staviteľov ešte treba
ako dôkaz, že takáto strecha nikdy neomrzí?

50
prírodná
štruktúrovaný
povrch

59
antik
štruktúrovaný
povrch

50
prírodná
štruktúrovaný
povrch
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Strešný systém Tondach,
to najlepšie riešenie!

6 Riešenia hrebeňa/nárožia vrátane vetrania
Technické riešenia hrebeňa a nárožia Tondach sú plne funkčné, estetické
a umožnia Vašej streche dýchať. Vzhľad hrebenáčov firmy Tondach
je zjednotený so základnou škridlou. Vetracie pásy zabezpečujú potrebnú
tesnosť a zároveň umožňujú vetranie.

Vďaka originálnym riešeniam a špičkovej
kvalite značkového príslušenstva ponúka
Tondach kompletnú funkčnú a kvalitnú
strechu s dlhou životnosťou.

7 Ukončenie strechy a štítu
Práve oblasť ukončenia strechy a štítu je extrémne namáhaná! Keramické príslušenstvo so začiatočnými /koncovými uzávermi a okrajovými škridlami ponúka
pre hrebeň a štít dokonalé i bezpečné riešenie proti dažďu,
krupobitiu a snehu.

1 Bezpečnosť pre strešný systém
Vysoko difúzna, paropriepustná poistná hydroizolačná fólia Tondach
spoľahlivo chráni strešnú konštrukciu. Vďaka svojim vlastnostiam ponúka
maximálnu bezpečnosť a funkčnosť.

8 Prichytávanie

2 Vetracia škridla

9 Potisnehový systém

Tondach vetracie škridly slúžia na odvetranie priestoru pod škridlou.
Vetraním sa: vyrovnáva teplota vzduchu pod krytinou
s teplotou vzduchu nad krytinou, odvádza vlhkosť zo spodnej časti
krytiny, odvádza vnútorná vlhkosť prenikajúca z obytných priestorov, odvádza nahromadené teplo v streche. Kladú sa do druhej
rady od hrebeňa.

Protisnehový systém a príslušenstvo riešia bezpečnosť, zabraňujú
nekontrolovateľnému zosuvu snehu a farebne ladia so strešnou krytinou.

Príchytky a upevňovacie skrutky z kvalitných materiálov zaisťujú dostatočnú
bezpečnosť proti účinkom vetra.

3 Presvetlenie a stúpací systém

5

Pustite svetlo do miestností bez okien! Tondach ponúka elegantný
a veľmi funkčný sortiment rôznych možností presvetlenia a strešných
výlezov.

8

6
2

4 Strešný prestup a odvetrávacie systémy
Prestupový komplet Tondach pozostáva z prestupovej škridly, odvetrávacej rúry, flex hadice, tesniacej manžety a lepidla. Spoľahlivo
a trvale zabraňuje prenikaniu vody v miestach prestupov cez strešný
plášť. Vonkajšia časť je vyrobená z keramiky vo farbe strešnej krytiny.
Spoľahlivo tesní v každom mieste prechodu cez strešnú fóliu.

4

1

7

3

5 Držiak solárneho / fotovoltaického panelu
Spoľahlivé riešenie pre montáž solárnych a fotovoltaických panelov.

9
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Potrebujete novú
strechu? Nechajte

Kontakty

si bezplatne poradiť
a ušetríte!

4

3

2

5
6

1
7

Poradenské centrum
Obchod, Marketing

Zavolajte na bezplatnú infolinku a „ŠPECIALISTA NA STRECHY
TONDACH®“ s dlhoročnými skúsenosťami Vás bezplatne v dohodnutom
termíne navštívi doma, poskytne odborné poradenstvo, garanciu
najlepšej ceny a služieb vo Vašom regióne:
•
•
•
•
•
•

navštívi Vás doma
poradí Vám s výberom vhodnej krytiny na Váš dom
zameria strechu
vypočíta spotrebu materiálu
navrhne Vám najlepšie riešenie pre Vašu strechu
ušetrí Vám čas, peniaze

Žiadajte návštevu špecialistu Tondach na www.tondach.sk,
alebo na bezplatnej infolinke:

0800 500 330

Obchodní reprezentanti
1

Projektový manažér pre Bratislavu
Tel. č. 0918 94 92 38
marcel.fekete@wienerberger.com

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.
Železničná 53, 900 31 Stupava

2

Projektový manažér pre Košice a Prešov
Tel. č. 0905 45 84 44
karol.klescinsky@wienerberger.com

Tel.: 02/659 358 75
E-mail: centrala@wienerberger.com

3

Obchodný reprezentant pre Trnavský kraj a okresy Malacky, Pezinok
Tel. č. 0905 33 16 13
rudolf.kalman@wienerberger.com

Technické poradenstvo
a výpočty striech
Tel.: 02/603 013 28
E-mail: poradenstvo@wienerberger.com

4

Obchodný reprezentant pre Trenčiansky a Žilinský kraj
Tel. č. 0905 33 16 14
marek.tunega@wienerberger.com

5

Obchodný reprezentant pre Banskobystrický kraj
Tel. č. 0915 72 44 83
milan.elias@wienerberger.com

6

Obchodný reprezentant pre okresy Levice, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce
Tel. č. 0905 80 45 78
allan.ruttkay@wienerberger.com

7

Obchodný reprezentant pre okresy Dunajská Streda, Šaľa, Galanta, Komárno,
Nové Zámky, Senec
Tel. č. 0905 65 92 24
bela.gyoeri@wienerberger.com

Sklad
TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.
Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno
Tel.: 046/51 899 16
Fax: 046/51 899 46

Odborné konzultácie a technický servis
pre architektov a projektantov
Tel.: 0905 546 884
E-mail: michal.dobrovodsky@wienerberger.com

(v pracovné dni od 7:30 do 16:00 hod.)

Nechajte si zadarmo poradiť a naplno využite výhody, ktoré Vám ponúka Tondach.

www.wienerberger.sk

Keramika
TRADIČNÝ MATERIÁL
BUDÚCNOSTI
Jednou zo skutočných hodnôt v živote
ľudí je strecha. Predstavuje zázemie,
bezpečnosť, prirodzenosť a pohodlie.
Keramická krytina Tondach ponúka tieto
hodnoty celým generáciám.
Požiadavky na strešné materiály sa
neustále zvyšujú, nie len vo vzťahu
k aktuálnym klimatickým podmienkam, ale
tiež z hľadiska životnosti, ekológie, úspory
energie a dizajnu. Pálená krytina, ako
historicky rastúci a osvedčený stavebný
materiál, najlepšie spĺňa „nové“ požiadavky
v porovnaní s ostatnými strešnými
materiálmi.
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Tondach škridly sú vyrobené
zo zeme, vody, vzduchu a ohňa, a sú
bez akýchkoľvek chemických prísad.

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.
Železničná 53, 900 31 Stupava
Tel.: 02/659 358 75
E-mail: centrala@wienerberger.com
www.wienerberger.sk

