Van olyan
szépség, ami
időtálló!

A Tondach FusionProtect tetőcserepek különleges szépségükkel
kitűnnek a környezetükből. Arról, hogy ez a szépség időtálló maradjon,
cserepeink speciális, fényes felülete gondoskodik.
A szín és a külső védelem az 1000 °C feletti kiégetéskor fuzionál,
vagyis eggyé válik a kerámiával. Így érjük el azt, hogy a FusionProtect
tetőcserepek hatékonyan ellenállnak a Nap UV-sugárzásának,
a saveróziónak és a mohásodásnak. Így a háztető szép marad egy életen át.
Tudjon meg többet!
www.tondach.hu

Tondach kerámia tetőcserepek

Natur line termékcsalád
A Natur line termékcsaládban megbízható
minőségű kerámia tetőcserepeket kínálunk.
Az évezredeken át fejlődő technológia,
mellyel ezek a termékek készülnek, a négy
őselemet használja: a földet, vagyis az agyagot, a tüzet, a vizet és a levegőt.
A téglavörös színű kerámia cserepek semmi
máshoz nem hasonlítható természetes

érzést nyújtanak. A tető lélegzik, a kerámia
porózus szerkezete segít kiegyenlíteni a nappali és éjszakai hőmérsékletingadozást, ezáltal
egészséges lakókörnyezetet és kellemes lakóklímát biztosít. A Natur line termékcsaládban a hagyományos és a modern stílust
kedvelők egyaránt megtalálják az ízlésüknek leginkább megfelelő megoldást.

Color line termékcsalád
A Color line paletta termékeit időtálló védelemmel láttuk el. Az így létrejött FusionColor felület szavatolja, hogy a tető
hosszú ideig megőrizze eredeti színét.
Mindezt annak az eljárásnak köszönheti, mely
során a színeket kialakító természetes földásványok - a több mint 1000°C-on végbeme-

nő kiégetés során - fúzionálnak, azaz eggyé
válnak a cseréppel. Egyes technológiákkal
szemben a FusionColor védelem nem egy
bevonat, hanem a cserép maga, így nem
kopik le, nem színeződik el, továbbá jótékony
velejárója a Nap UV sugaraival szembeni
fokozott ellenálló képesség is.

Protect line termékcsalád
A Protect line termékcsalád tetőcserepei
különleges szépségükkel kitűnnek a
környezetükből. Arról, hogy ez a szépség időtálló maradjon, cserepeink speciális, FusionProtect felülete gondoskodik.

miával. A Color line termékekhez képest
megnövelt ásványi anyag tartalom eredménye a keményebb, simább, ellenállóbb felület.

A FusionProtect tetőcserepek hatékoA szín és a külső védelem a több mint nyan ellenállnak a Nap UV sugárzásának,
1 000°C-on végbemenő gyártási folyamat a saveróziónak és a mohásodásnak is,
során fúzionál, vagyis eggyé válik a kerá- így a tető szép marad egy életen át.

Exclusive line termékcsalád
Exclusive termékcsaládunk elemei között
kizárólag kiemelkedő minőségű, megjelenésükben is exkluzív termékek találhatók.
A termékcsaládot jellemző változatos forma
és színvilág lehetővé teszi, hogy a tetőkialakítás egyedi és ragyogóan szép legyen.
A prémium minőségű cserepek a legigényesebb vásárlók elvárásainak is megfelelnek, és minden háznak utánozhatatlan külsőt
kölcsönöznek. A termékcsalád mindegyik
tagja kiemelt felületi védelemmel rendelkezik:
a választékban megtalálhatóak a FusionPro2

tect felületű, valamint az Amadeus üvegmázas cserepeink is.
Az üvegmázas felületvédelemmel ellátott
cserepek ellenálló képessége különösen
kiemelkedő, egyedülállóan sima felszínt
biztosítanak, a tető nem mohásodik,
nem koszolódik, ellenáll az UV sugaraknak, kiemelkedő vízlepergető képessége segíti a tető öntisztulását. Az elegáns
csillogó vagy éppen antik hatású tetőcserepek között bárki megtalálja az álmai
otthonához illőt.
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Termékkínálatunk
Nagyformátumú cserepek
Natur line

ÚJ
NATIVA
téglavörös

NATIVA Plus
téglavörös

Color line – FusionColor

ÚJ
BOLERO
terrakotta

ÚJ

BOLERO
terrabarna

TWIST
terrakotta

TWIST
terrabarna

TANGÓ+
terrakotta

RUMBA
terrakotta

Protect line – FusionProtect

ÚJ
TWIST
piros

TWIST
barna

TANGÓ+
piros

TANGÓ+
barna

TWIST
néró

ÚJ
TWIST
antracit

TWIST
rézbarna

BOLERO
piros

TANGÓ+
rézbarna

BOLERO
barna

RUMBA
prios

BOLERO
néró

RUMBA
barna

BOLERO
rézbarna

BOLERO
antracit

RUMBA
rézbarna

Exclusive line – FusionProtect

ÚJ
FIGARO
bazalt

ÚJ
FIAGRO
antracit

FIAGRO
piros

FIGARO Deluxe
piros

FIGARO Deluxe
rézbarna

Exclusive line - Amadeus üvegmáz

FIGARO Deluxe
Amadeus sötétszürke
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FIGARO Deluxe
Amadeus borvörös

TWIST
Amadeus borvörös

TWIST
Amadeus fekete

FIGARO Deluxe
antik

FIGARO Deluxe
néró

FIGARO Deluxe
gránit

FIGARO Deluxe
fehéres szürke

Kis és normál méretű cserepek
Natur line

PILIS
PILIS
egyenesvágású ívesvágású
téglavörös
téglavörös

KÉKES
KÉKES
egyenesvágású ívesvágású
téglavörös
téglavörös

ZEMPLÉN
ZEMPLÉN
egyenesvágású ívesvágású
téglavörös
téglavörös

TÁSKA
szögletes
téglavörös

TÁSKA
lekerekített
téglavörös

HÓDFARKÚ
félköríves
téglavörös

HÓDFARKÚ
szegmens
téglavörös

TÁSKA
szögletes
piros

TÁSKA
lekerekített
piros

HÓDFARKÚ
félköríves
piros

HÓDFARKÚ
szegmens
piros

Color line – FusionColor

PALOTÁS
terrakotta

TANGÓ
terrakotta

Protect line – FusionProtect

PILIS
PILIS
egyenesvágású ívesvágású
piros
piros

KÉKES
KÉKES
egyenesvágású ívesvágású
piros
piros

ZEMPLÉN
ZEMPLÉN
egyenesvágású ívesvágású
piros
piros

KÉKES+
KÉKES+
egyenesvágású ívesvágású
rézbarna
rézbarna

KÉKES+
KÉKES+
egyenesvágású ívesvágású
fekete
fekete

KÉKES+
KÉKES+
egyenesvágású ívesvágású
sötétbarna
sötétbarna

KÉKES
KÉKES
egyenesvágású ívesvágású
antik
antik

ZEMPLÉN
ZEMPLÉN
egyenesvágású ívesvágású
antik
antik

Exclusive line

PILIS
PILIS
egyenesvágású ívesvágású
antik
antik

PALOTÁS
antik

ÚJ
HÓDFARKÚ
félköríves
antik

HÓDFARKÚ
szegmens
antik

ÓVÁROSI Csomag

TÁSKA
lekerekítet
antik

TÁSKA
szögletes
antik

SINDRA Plus
Natura
szürke-antik

TANGÓ
téglavörös

Tondach kerámia tetőcserepek

Bolero

Bolero terrabarna
Minimális szükséglet: 8,8 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

Twist

TWIST terrabarna
Minimális szükséglet: 8,8 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

Twist

TWIST néró
Minimális szükséglet: 8,8 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

Bolero

Bolero néró
Minimális szükséglet: 8,8 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°
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Figaro

Figaro bazalt
Minimális szükséglet: 11,6 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

Figaro

Figaro fehéres szürke
Minimális szükséglet: 11,6 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

SINDRA Plus Natura

SINDRA Plus Natura szürke-antik
Minimális szükséglet: 30,6 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 23°

Szolgáltatások
Ingyenes anyagszükséglet számítás
A TONDACH ingyenes, személyre szabott szolgáltatásával segít Önnek, hogy
még a vásárlás előtt megtudja, házához
mennyi kerámiacserépre, illetve milyen kiegészítőkre van szüksége a tökéletes eredmény érdekében.

Ha szakértő kollégánk e-mail címére elküldi
alaprajzát, a homlokzati rajzokat és a metszetrajzokat, néhány napon belül választ
kaphat kérdéseire!
E-mail: ajanlat@tondach.hu

Ingyenes, online tető látványtervező program
A TONDACH online elérhető „Tető látványtervező” szolgáltatása segít Önnek, ha elveszett
a tetőcserép választás útvesztőjében! Használatával megnézheti, hogy a kiválasztott
tetőcserepekkel épített tető hogyan mutatna

egy az Ön házához hasonló mintaházon.
Csak néhány kattintás a www.tondach.hu
oldalon és máris láthatja, kinyomtathatja, vagy
e-mailen elküldheti, hogy hogyan mutat a valóságban az Ön választása.

TONDACH TETŐMESTER
A gyönyörű tetőhöz a kiváló minőségű
TONDACH kerámiacserép és a megfelelő gyári
kiegészítők kiválasztása mellett szükséges egy
szakértő tetőfedő csapat is, akik a tetőt képesek a szakmai követelményeknek megfelelően
felépíteni. Vásárlóink számára ebben is szeretnénk segítő kezet nyújtani, ezért életre hívtuk a
TONDACH TETŐMESTER Programot.
A programhoz kizárólag olyan – független
szakmai szervezetek és szakértők, valamint a
TONDACH felelős szakembere által minősített

– szakemberek, tetőfedők tartozhatnak, akik
bizonyították hozzáértésüket, kiválóságukat és
referenciákkal is rendelkeznek. Tetőfedő partnereinket folyamatosan képezzük, tájékoztatjuk termékújdonságainkról.
Így tehát Ön számíthat a TONDACH-ra a kerámiacserép kiválasztásától a minőségi kiegészítőkön keresztül a tetőfedő csapat kiválasztásáig, hiszen ez a minden részletre kiterjedő
szakmaiság garantálhatja az évtizedeken át
megbízható, minőségi, és esztétikus tetőt.

TONDACH Magyarország Zrt.
INFOVONAL: 40/27-37-37 (40/CS-ER-ÉP)
E-Mail: info@tondach.hu
www.tondach.hu | www.tetocserep.hu
A kiadványban és az online felületeken szereplő fotók
tájékoztató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek!
A vásárlás előtt tekintse meg termékeinket az
építőanyag kereskedő partnereinknél!

TONDACH Magyarország Zrt., a WIENERBERGER Csoport tagja

www.tondach.hu

