Nagyméretű kerámia tetőcserepek

Rumba

Twist

Bolero

Tangó+

Miért TONDACH kerámia tetőcserép?
Természetes anyag (100% természet).
A kiváló minőségű égetett agyag porózus
szerkezetet biztosít. Korszerű,
környezetbarát előállítás.
100%
TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET

Minden időjárási hatásnak ellenáll
(viharok, jégeső, havazás, hófúvás, kánikula stb.).
Megfelelő védelem minden időben.

FELSŐ
HORONYRENDSZER

A modern technológia segítségével
kialakított speciálisan sima felület gátolja
a szennyeződések lerakódását.
Hosszú élettartama alatt
(kb. 80-100 év)
nem igényel karbantartást.
Értékmegőrzés
generációkon keresztül.
33 év garancia.

DUPLA OLDALSÓ
HORONYRENDSZER

Porózus szerkezetének,
formakiképzésének és az égetési
eljárásnak köszönhetően az
optimális súly és méret mellett kiváló
mechanikai szilárdságú.

Gazdag szín- és formaválaszték
(natúr, engóbozott, mázas).
Esztétikus megjelenés és páratlanul ellenálló felület.
Mesterséges színezéket, védőréteget nem tartalmaz. Az 1000
°C feletti égetés során a természetes színezőanyag – az engób –
kémiailag egyesül a cseréppel, beleég az agyagba.
Az engób tehát nem egy bevonat, hanem maga a cserép!

Fagyálló, saválló, lúgálló
(pl. savas eső, madárpiszok).

Egészséges lakókörnyezet. Lélegző tető.
Segít kiegyenlíteni a nappali és éjszakai
hőmérsékletingadozást. A nedvességet
könnyen felveszi és gyorsan leadja.
100%
TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET

A felső horonyrendszer,
mely kizárólag kerámia
tetőcserepeknél található
meg, maximális védelmet
biztosít alacsony
hajlásszögű tetők esetében
is. A labirintusrendszer
megakadályozza az eső, a
csapóeső, a por és a porhó
bejutását a fedés alá.
Az átgondolt dupla oldalsó horonyrendszer
gyorsan elvezeti a vizet és védi az épületet
nedvesség, illetve por ellen.
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ENGÓB
Felületvédelem minden időben
Mi is az engób vagy másnéven földfesték?
Az engób egy agyagásványt tartalmazó természetes színezőanyag, úgynevezett agyagiszap, amelyet a
fazekasok már több ezer évvel ezelőtt is használtak, hogy edényeik szebb színűek, finomabb felületűek, és
emellett tartósabbak is legyenek.
Ma az engóbot hasonlóan a régi technológiához, ám modern, számítógéppel vezérelt engóbozó soron,
speciális szórógépekkel viszik fel a megformázott és kiszárított nyers agyagcserépre az égetés előtt. A
modern technológia képes arra, hogy egy tetőcserép akár 3 különböző színárnyalatot is kapjon. Ez által olyan
színkülönlegességeket is létre lehet hozni, mint a bronz, az ezüst vagy például a homok antik. Az engób a cserép
kiégetése során az agyaggal kémiailag egyesül, beleég a felületbe. Ez azt jelenti, hogy az engób nem egy
bevonat, hanem maga a cserép. Nem képez külön festékréteget a cserép felületén, hanem a kerámiacserép
anyagának részévé válik. Ezáltal egy rendkívül ellenálló felület jön létre.

Az engóbozott kerámia tetőcserép

rendkívüli módon ellenáll a mechanikai igénybevételnek

ellenáll a napfénynek

jó vízlepergető képességgel rendelkezik

tűzálló

megakadályozza a mohásodást és a koszosodást

fagyálló

rendkívül erős védelmet nyújt a szélsőséges
időjárási hatásokkal szemben, mint pl. a viharok vagy a jégeső

kimagaslóan esztétikus
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A TWIST XXL prémium kerámia
tetőcserép a Tondach egyik
nagyszerű újdonsága, mely kiemelkedő
minőségű alapanyagból készül,
a legmodernebb gyártástechnológiával.
A harmóniát sugárzó TWIST-tel
fedett épület vonzza a tekintetet.
A lendületes felületkialakítás egyedivé
varázsolja a háztetőt, legyen szó akár
új építésről, akár tetőfelújításról.

Twist
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Műszaki adatok

Változtatható léctávolság

37,0 – 42,5 cm

Fedési szélesség

Kb. 25,5 cm

Teljes hossz

50,0 cm

Teljes szélesség

30,0 cm

Anyagszükséglet

8,8 – 9,3 db/m2
15° - kiemelt követelmény: vízhatlan alátéttető

Minimális tetőhajlásszög

20° - vízzáró alátéttető
25° - alátéthéjazattal

Tömeg

3,45 kg/db

Felrakási mód

Kötésbe és hálóba

Színpalettánk

terrakotta

*Csak rendelésre, várhatóan hosszabb szállítási határidővel.

piros

rézbarna

antracit

piros antik*
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A TANGÓ+ XXL prémium kerámia
tetőcserép a Tondach legfrissebb
újdonsága, mely kiemelkedő
minőségű alapanyagból készül.
Ez a tetőcserép ötvözi a
nagy formátum és az igen népszerű
és felújításokhoz gyakran használt
TANGÓ tetőcserép előnyeit.
Új építésekhez és felújításokhoz
is kiválóan használható.

Tangó+
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Műszaki adatok

Változtatható léctávolság

37,0 – 42,5 cm

Fedési szélesség

Kb. 25,5 cm

Teljes hossz

50,0 cm

Teljes szélesség

30,0 cm

Anyagszükséglet

8,8 – 9,3 db/m2
15° - kiemelt követelmény: vízhatlan alátéttető

Minimális tetőhajlásszög

20° - vízzáró alátéttető
25° - alátéthéjazattal

Tömeg

3,45 kg/db

Felrakási mód

Kötésbe és hálóba

Színpalettánk

terrakotta

*Csak rendelésre, várhatóan hosszabb szállítási határidővel.

piros

barna

antracit

piros antik*
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A RUMBA XXL kerámia tetőcserép
kiemelkedő minőségű
alapanyagból, a legmodernebb
gyártástechnológiával készül.
A lágy, ívelt felületű RUMBA mediterrán
hangulatot kölcsönöz a tetőnek.
A RUMBA-fedés lakályosságot és
temperamentumos életstílust sugall.

Rumba
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Műszaki adatok
Változtatható léctávolság

39,0 – 41,5 cm

Fedési szélesség

Kb. 24,4 cm

Teljes hossz

50,0 cm

Teljes szélesség

30,0 cm

Anyagszükséglet

8,8 – 9,3 db/m2
15° - kiemelt követelmény: vízhatlan alátéttető

Minimális tetőhajlásszög

20° - vízzáró alátéttető
25° - alátéthéjazattal

Tömeg

4,0 kg/db

Felrakási mód

hálóba

Színpalettánk

terrakotta

*Csak rendelésre, várhatóan hosszabb szállítási határidővel.

piros

rézbarna

antracit

piros antik*
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A BOLERO XXL prémium kerámia
tetőcserép nyugodt rajzolatú
felületével a mai kor legmagasabb
építészeti elvárásainak is megfelel.
Nagyszerű egyszerűségével a modern
stílusú épületek méltó koronája.

Bolero

10

Műszaki adatok

Változtatható léctávolság

37,0 – 42,5 cm

Fedési szélesség

Kb. 25,5 cm

Teljes hossz

50,0 cm

Teljes szélesség

30,0 cm

Anyagszükséglet

8,8 – 9,3 db/m2
15° - kiemelt követelmény: vízhatlan alátéttető

Minimális tetőhajlásszög

20° - vízzáró alátéttető
25° - alátéthéjazattal

Tömeg

4,0 kg/db

Felrakási mód

Kötésbe és hálóba

Színpalettánk

terrakotta

*Csak rendelésre, várhatóan hosszabb szállítási határidővel.

piros

rézbarna

antracit

piros antik*
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Tondach TUNING
Tető kiegészítő rendszer
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Alapfelszereltség
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Alátétfóliák
1. TONDACH rácserősített fólia
2. TONDACH páraáteresztő fólia
Gerinc- és élzárások
3. Alumínium gerinc/él/élgerinc lezáró szalag
4. Elasztikus élgerincelem
Eresz szellőzések
5. PVC/Alumínium szellőzőszalag
6. Eresz szellőzőelem fésűvel
7. Eresz szellőzőelem fésű nélkül
Hófogás
8. Fém hófogó elem

További tartozékok
9. Univerzális tetőkibúvó ablak
10. Alumínium kémény/falcsatlakozó szalag
11. Alumínium kémény/falzáró léc
12. Univerzális járórács garnitúra (80×25 cm)
13. Univerzális hófogórács (200×25 cm)
14. Vápatömítő
15. Alumínium vápatekercs

16. Alumínium vápalezáró szalag
17. Csatornaszellőző-elem
18. Gerinccserép-rögzítőkapocs
19. Harangszeg
20. Gerincléctartó
21. Antennakivezető elem
22. Járórács (40×25 cm)

Szellőzőcserép garnitúra

Viharkapocs

Viharkapocs hódfarkú cseréphez

Viharkapocs sajtolt cseréphez

Vápalezáró szalag

Járórács garnitúra

Falcsatlakozó szalag

Fésűs ereszszelőző elem

Szellőzőszalag

Gerinc/él/élgerinc lezáró szalag
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Innovatív tetőrendszer

A TONDACH komplett tetőmegoldásokat kínál az építkezők és a felújítók számára. A kerámia és nem kerámia alapanyagú tetőtartozékok teszik a tetőt biztonságosabbá, korszerűbbé, tartósabbá és esztétikusabbá.

Mik azok az alapvető tetőtartozékok, melyek feltétlenül
szükségesek ahhoz, hogy a tető akár 100 évig tető maradjon?

TONDACH alapcserép
A tetőcserép rendszerek alapeleme,
1/1-es tetőcserépnek is nevezik. Igen
széles szín- és formaválaszték biztosítja
a házak egyedi megjelenését.

TONDACH kerámia szellőzőcserép
A szakszerű tető elengedhetetlen tartozéka. Feladata, hogy a
tetőszerkezetbe jutó nedvességet kiszellőztesse. A szükséges
darabszámot szabványi előírás határozza meg.

TONDACH gerinccserép

Sajtolt sima gerinccserép

Hornyolt gerinccserép

Az egymásba metsződő tetőfelületek
élmenti lezárására szolgáló egyedi íves
zárócserép.

Kezdő gerinccserép
A gerinccserepek ereszmenti indítása
kezdő gerinccseréppel a legszakszerűbb és legesztétikusabb.

Hármas gerincelosztó elem
Több összemetsződő él szakszerű lezárását biztosító kerámia tartozék elem.
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TONDACH TUNING alátétfóliák
Az alátétfólia szerepe, hogy a vízzáró kiselemes tetőfedést vízhatlan fedéssé egészítse ki. Az alátétfólia használata tetőtér beépítésnél feltétlenül szükséges,
üres padlástereknél a por- és hómentesség érdekében ajánlott.
Csak minőségi fóliát vásároljon, hiszen ha a fólia idő
előtt elöregszik, annak cseréje az egész tető megbontásával jár!
A megfelelő fólia kiválasztásához kérje szakember segítségét!

Él, élgerinc, gerinc lezárószalag
Az él, az élgerinc és a gerinc eső, por és porhó elleni
védelmét látja el, valamint a perforáció segítségével biztosítja a belső pára távozásának útját.

Eresz szellőzőszalag
(madárvédő és rovarvédő háló)
Feladata az eresznél kialakított szellőzőnyílásnál a madár- és rovar elleni védelem biztosítása.

Műanyag eresz szellőzőelemek
(fésű nélküli illetve fésűs eresz szellőzőelem)
Az eresz szellőzés biztosítását szolgáló perforált műanyag ereszléc fésűvel vagy fésű nélkül.

Kerámia hófogócserép és fém hófogóelem
Hófogó beépítése minden 25-75° közötti tetőhajlásszög
esetén szükséges. A pontszerű kerámia hófogócserép és a fém hófogóelem hóvágásra szolgál, melyeket
45°-os hajlásszög felett a tető teljes felületén, 45°-os
vagy annál alacsonyabb tetőhajlásszög esetén az eresz
mentén elegendő beépíteni.
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Hófogórács
Az ereszmenti hófogórács feladata a
megcsúszó hótömeg felfogása.

Mi történhet a tetővel és a házzal,
ha nem építik be a szükséges kiegészítőket?

Figyelem!
Ha nem használunk ellenlécet,
ha a kiszellőztetés nem megoldott,
ha nem megfelelő a tetőfólia minősége

csökkenhet a hőszigetelő hatás,
a belső felületeken penészesedés léphet fel, és
az egész tetőszerkezet károsodhat!

A szükséges tetőtartozékok szakszerű beépítése esetén azonban a tető védelmet nyújt minden
időjárási hatással szemben, esztétikus és biztonságos lesz akár 100 éven át.
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TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt.
Cégközpont és Csornai Gyáregység
9300 Csorna, Soproni út 66.
Tel.: 96/592-400; 592-444 • Fax: 96/592-445
e-mail: info@tondach.hu
INFOVONAL: 06-40/27-37-37 (06-40/CSERÉP)
www.tondach.hu • www.tetocserep.hu
www.tondach.com • www.legszebbtetok.hu
Kiadás dátuma: 2012/09

Az Ön TONDACH márkakereskedője:

