Tetôfelújítás mesterfokon

Az elöregedett, idejét múlt tetô nem nyújt
megfelelô védelmet otthonának
Ha idôben dönt a tetôfelújítás
mellett, megelôzheti a tetôszerkezet komolyabb
károsodását.

Beázik a háztetô? Szökik a meleg a tetôtérbôl? Átsüvít a szél a tetôn? A háztetô elöregedett, tönkrement és felújításra szorul?
Az elmúlt idôszak egyre szélsôségesebb idôjárási viszonyai következtében a fenti kérdésekre sajnos sokak kénytelenek igennel válaszolni. Az öreg, korszerûtlen tetôfedô anyaggal fedett háztetôk nem bírják az egyre gyakrabban elôforduló jégesôt
és a szélviharokat. Ne halogassa a felújítást, mert a tartós beázás a teljes tetôszerkezet, sôt az egész épület komoly károsodásához vezethet.

A TONDACH segít Önnek.
Vegye fel a kapcsolatot területileg illetékes mérnöktanácsadó kollégánkkal (elérhetôségek a www.tondach.hu
weboldalon), aki egy személyes tanácsadás keretén belül
ingyenes szakmai segítséget nyújt Önnek:
felméri a tetô állapotát és javaslatot tesz a szükséges
felújítási munkálatokra
segítséget nyújt a tetôfedô anyag és a kiegészítôk kiválasztásához

Ingyenes mennyiségszámítást alaprajz és homlokzati terv
alapján az ajanlat@tondach.hu e-mail címen, vagy személyesen mérnök-tanácsadó kollégáinktól kérhet.
A tetôfelújítási munka komoly ﬁgyelmet és szakértelmet követel. Mi segítünk Önnek megtalálni a megfelelô
szakembert a felújításhoz. Keresse ajánlott tetôfedô
partnereinket a www.tondach.hu weboldalon.

Nem tudja eldönteni, hogy melyik tetôfedô anyagot válassza?
Néhány meggyôzô érv a TONDACH kerámia tetôcserép mellett:
1. Ellenáll minden idôjárási hatásnak, legyen az viharos szél, hó, fagy, jégesô, erôs napsütés vagy UV sugárzás. Erôs napsütés
hatására sem fakul ki.

2. Az agresszív környezeti hatások, mint a kéménybôl kiáramló szennyezôdés, a savas esô vagy a madár ürülék sem tesznek

kárt benne.
3. Bírja a mechanikai igénybevételt, mindazonáltal könnyû, így nem terheli feleslegesen a tetôszerkezetet.
4. A TONDACH tetôcserép több generációt kiszolgál. A kerámia tetôcserép már bizonyított: 80-100 éves cseréppel is
találkozhatunk meglévô tetôn.
5. Nem igényel karbantartást, utólagos festést, tisztítást.
6. A kerámia lélegzô, könnyû porózus szerkezete elôsegíti a tetôtér kellemes klímáját. Nyáron megóvja a tetôteret
a felforrósodástól, télen pedig a lehûléstôl.
7. A TONDACH 33 év garanciát vállal termékeire.
8. A TONDACH tetôcserepek 100%-ig természetes alapanyagból, agyagból készülnek mesterséges adalék hozzáadása nélkül
9. Széles szín és formaválasztékból válogathatnak az építkezôk és a felújítók. A TONDACH tetôcserepek natúr,
engóbozott és mázas kivitelben készülnek.
10. Alacsony hajlásszögtôl alkalmazhatók. Egyes termékek már 12 fokos tetôhajlásszögtôl felrakhatóak.
11. Bizonyos termékek változtatható léctávolsággal alkalmazhatóak, így felújításkor nem feltétlenül szükséges lecserélni
a tetôléceket.
12. A világ legelterjedtebb tetôfedô anyaga.

Tetôfelújítás gyorsan és egyszerûen

Ha a lécezés jó
állapotban van, elég
a cserepeket cserélni.

TONDACH kerámia tetôcserepek kiválóan alkalmasak tetôfelújításra is. A kerámia cserépfedéssel alkalmazkod! Ahatunk
leginkább a meglévô tetôszerkezethez, a szarufák hosszához. Ha a tetôlécek jó állapotúak, vagy csak részleges cseréjük szükséges, akkor olyan tetôcserepet érdemes választani, amely a meglévô lécezésre építhetô. A
megfelelô cserépfajta megválasztásával így jelentôs költséget takaríthatunk meg.
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A klasszikus Hódfarkú – Ha a hagyományos, és igen népszerû hódfarkú cserép volt a tetôn, hódfarkú cse! réppel
érdemes az új tetôfedést is készíteni. Így fog a ház úgy megújulni, hogy közben megôrzi stílusát, hangurn
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szín-, forma- és méretválaszték – alacsony tetôhajlásszögre is
! Széles
A széles szín- és formaválasztékból mindenki megtalálhatja az otthonához leginkább illô tetôcserepet. A tetôhajlásszög
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sem okozhat problémát : a TONDACH Polka és Keringô tetôcserepek már 12 fokos tetôhajlásszögtôl alkalmazhatóak. A leggazdaságosabb az új XXL TONDACH cserepek használata, melyek esetében csupán 8,8–9,3 db szükséges egy négyzetméterre. Ez gyorsabb kivitelezést eredményez, és a faanyagon is spórolhatunk, mivel kevesebb
tetôléc szükséges.

Kombinálja a régit az újjal! Változtatható léctávolság

TONDACH minôség

A régi, de még jó állapotban lévô
tetôcserepek az új cserepekkel
együtt vegyesen rakhatóak fel a
tetôre, így spórolhatunk a tetôfedô
anyagon.

A csúcstechnológiát képviselô
és Magyarországon egyedülálló
portechnológiás alapanyag elôkészítési eljárásnak köszönhetôen
a TONDACH kerámia tetôcserepek tömörebbek, keményebbek
és ellenállnak minden idôjárási
hatásnak, legyen az viharos szél,
jégesô, erôs napsütés vagy UV
sugárzás.

Számos TONDACH cserép például a Tangó, a Polka, vagy az új
XXL termékcsalád tagjai: a Twist,
a Tangó+, a Rumba és a Bolero
változtatható léctávolsággal alkalmazható. Ez lehetôvé teszi, hogy
a régi lécezést megtartva, így a faanyaggal és a tetôfedô munkáján is
spórolva újítsuk föl a korszerûtlen
anyaggal fedett háztetôt.

Miért TONDACH kerámia cserép kerüljön a tetôre?
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.

A felső, egyedülálló
horonyrendszer pontos
illeszkedést és védelmet biztosít
por, csapóeső és porhó ellen.

A modern technológia
segítségével kialakított
speciálisan sima felület
gátolja a szennyeződések
lerakódását.

Az átgondolt dupla
horonyrendszer gyorsan
elvezeti a vizet és védi
az épületet nedvesség,
illetve por ellen. Alul,
felül és oldalt speciális
horonyrendszer található.

Hosszú élettartama alatt
(kb. 80-100 év)
nem igényel karbantartást.
Értékmegőrzés
generációkon keresztül.
33 év garancia.

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

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

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

Gazdag szín- és formaválaszték (natúr, mázas, üvegmázas).
Esztétikus megjelenés. Mesterséges színezéket, védőréteget nem tartalmaz.
Az 1000 ˚C feletti égetés a páratlan színtartóság biztosítéka (UV-stabil).

Óriási szín-, forma- és felületválaszték
A Tondach kerámia tetôcserepek rendkívül gazdag termékpalettáját az teszi még gazdagabbá, hogy az egyes formákat natúr,
azaz téglavörös, engóbozott és mázas kivitelben is választhatjuk. Mi is a különbség a három különbözô felület között?

A téglavörös vagy natúr felület
színét az alapanyag, azaz az agyag összetétele, valamint
az égetési hômérséklet határozza meg. Minél magasabb
az agyag vasoxid tartalma, annál vörösesebb színe lesz a
kiégetett cserépnek.

Engóbozott felület – 18 különbözô
színben
Az engób egy agyagásványt tartalmazó színezôanyag,
melyet a kiégetés elôtt speciális szórógépekkel visznek fel
a megformázott és kiszárított nyers agyagcserépre.
A színképzô alapanyag, az engób az égetés során az
agyaggal kémiailag egyesül. Az engóbozás tehát nem
egyszerû felületi festés, hiszen a színezôanyag a kiégetés
során a kerámiacserép anyagának részévé válik. Ezáltal
egy rendkívül ellenálló felület jön létre.

Máz – üvegmáz
A máz egy üvegszerû anyag, melyet a kiszárított vagy
már kiégetett cserépre visznek föl. A kiégetés vagy az
újra égetés során a máz olvadékbevonatot képez a cserép felületén, ami kémiailag egyesül az agyagtermékkel.
A mázas tetôcserép felülete, azonkívül, hogy rendkívül
ellenálló felület, elegáns és fényes.

Néhány javaslat a TONDACH-tól tetôjavításra
és felújításra
HÓDFARKÚ A hagyományos és igen népszerû hódfarkú kerámia tetôcserép szakszerû kivitelezés esetén kiválóan alkalmas ívek, hajlatok (vápa, ökörszemablak,
élgerinc, kör alaprajzú tornyok) kialakítására. Régi stílusú
és modern épületek fedésére egyaránt alkalmas.

HORNYOLT A hornyolt íves és egyenes vágású és a hornyolt hullámos íves és egyenes vágású kerámia tetôcserép
a legváltozatosabb tetôformák kialakítására alkalmas. Felrakása gyors és egyszerû, változtatható léctávolsága pedig rugalmas felrakást tesz lehetôvé.

TANGÓ A Tangó és a Tangó+ XXL cserép dupla horonyrendszerének köszönhetôen biztos, jól záródó tetôfedést
tesz lehetôvé. Felülete egyszerû, nyugodt rajzolatú, felületkialakítása segíti a tetô öntisztulását. Változtatható léctávolságának köszönhetôen a tetôfelújítások ideális cserepe.

TWIST XXL A Twist az XXL termékcsalád tagjaként a TONDACH
egyik nagyszerû újdonsága, mely kiemelkedô minôségû alapanyagból, a legmodernebb gyártástechnológiával készül.
A harmóniát sugárzó Twist-tel fedett épület vonzza a tekintetet. A kifejezetten az XXL cserepekre kifejlesztett terrakotta
engóbszín elegáns, selymes árnyalatú téglavörös színvilága mellett az engób felület adta elônyöket is kínálja.

RUMBA XXL A lágy, ívelt felületû Rumba mediterrán hangulatot kölcsönöz a tetônek. A Rumba fedés lakályosságot
és temperamentumos életstílust sugall. Az XXL termékcsalád tagjainak, így a Rumba cserépnek is rendkívül kedvezô az
anyagszükséglete, csupán 8,8–9,3 db/m². A Rumba fedés használata igen gazdaságos, és még a tetôlécen is spórolhatunk.

Legyen Öné a környék
legszebb tetôje!
A TONDACH kerámia
tetôcserép jó választás

Ilyen volt…

Ilyen lett…
Egy szép családi ház újjászületik a felújítás során. A TONDACH
tetôvel megkoronázhatja otthonát,
és szebbé varázsolhatja környezetét.

A régi palatetôvel fedett épületek
esetében fontos, hogy az új tetôfedô
anyag súlya ne terhelje túl a régi
tetôszerkezetet. A TONDACH kerámia tetôcserép ebbôl a szempontból is optimális választás a nehezebb
tetôfedô anyagokkal szemben.

Középületek, óvodák, iskolák felújításakor is szívesen választják a
TONDACH tetôcserepet, mivel azon
túl, hogy rendkívül jó minôségû
és esztétikus tetôfedô anyag, igen
kedvezô áron lehet megvásárolni a
TONDACH több mint 400 márkakereskedésében szerte az országban.

TONDACH tetôkiegészítôk –
ami egy komplett tetôbôl nem hiányozhat
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Alapfelszereltség

További tartozékok

Alátétfóliák

9 Univerzális tetôkibúvó ablak

1 TONDACH rácserôsített fólia

10 Alumínium kémény/falcsatlakozó szalag

2 TONDACH páraáteresztô fólia

11 Alumínium kémény/falzáró léc

Gerinc-/élzárások
3 Alumínium gerinc/él/élgerinc lezáró szalag
4 Elasztikus élgerincelem

13 Univerzális hófogórács (200x25 cm)

Eresz szellôzések

14 Vápatömítô

5 PVC/Alumínium
szellôzôszalag

15 Alumínium vápatekercs
5

6 Eresz szellôzôelem
fésûvel

7 Eresz szellôzôelem
fésû nélkül

18 Gerinccserép-rögzítôkapocs
19 Harangszeg

7

8 Fém hófogó elem

16 Alumínium vápalezáró szalag
17 Csatornaszellôzô-elem

6

Hófogás

12 Univerzális járórács garnitúra (80x25 cm)

20 Gerincléctartó
21 Antennakivezetô elem
22 Járórács (40x25 cm)

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: csorna@tondach.hu
INFOVONAL: 40/27-37-37 (40/CSERÉP)
e-mail: info@tondach.hu
www.tondach.hu • www.tetocserep.hu
www.tondach.com • www.legszebbtetok.hu

KIADVA: 2012. április

Az Ön TONDACH márkakereskedôje:

