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Tető a maga teljes természetességében

2

Amikor ideális otthonunkról álmodozunk,
mindannyian mást képzelünk el. Vannak,
akikben a gyermekkorukból merül fel
egy varázslatos balatoni nyaralás képe
– egy hagyományos vonalvezetésű
nyugalommal, vidámsággal teli otthon,
ami természetességével belesimul a tájba.
Ilyen hagyományos tetőcserép látható

minden házat ábrázoló gyermekrajzon is,
ahol a tetőcserép a téglavörös hódfarkú
cserepet mintázza. A TONDACH tetőcserép
választékában számos téglavörös színű,
hagyományos formavilágú termék
található. Ezek a tetőcserepek ideálisak
tetőfelújításhoz is.

Tondach kerámia tetőcserepek

Fotó: © Markus Esser

Változatos színek és formák,
ahol minden család otthon érzi magát
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A tető formája, a tetőcserép karaktere,
színe alapvetően meghatározza a
házunk, épületünk stílusát. A TONDACH
termékválasztékát annak megfelelően
újítottuk meg és fejlesztettük tovább,
hogy a manapság közkedvelt, trendi
épületstílusokhoz is számtalan lehetőséget
kínáljunk, mind formában, mind színben

és felületkialakításban, felületvédelemben.
A képzeletünk szabadon szárnyalhat, a
TONDACH széles termékválasztéka közel
1400 variációs lehetőséget tartalmaz.
Önnek tehát nincs más dolga, mint
termékválasztékunkból kiválasztania az
Önnek és családjának leginkább tetszőt,
hogy mindenki otthon érezhesse magát!

Tondach kerámia tetőcserepek

Minimál stílus
– modern megjelenés
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A kerámia építőanyagok használata több
évezredes múltra tekint vissza, mégis a
kerámia tetőcserép ideális választás modern,
minimál stílusú épületek építéséhez is.
A TONDACH tetőcserepek közül a letisztult
formavilágú, nagyformátumú cserepek,

fekete vagy szürke színben - mint például
a FIGARO - a minimál, modern stílusú
lakóházak kedvelt tetőmegoldásai közé
tartoznak. Szépségük időtálló, anyaguk
hozzájárul az energiahatékonysághoz és
egészséges lakóklímát teremt.

Tondach kerámia tetőcserepek

A TONDACH vállalat

A TONDACH Európa egyik vezető
kerámiacserép márkája: 11 országban, 28 telephelyen készülnek
TONDACH termékek. Márkánk erős
piaci pozícióját egyfelől a termékek
magas minőségének köszönheti, másfelől annak, hogy ez kiegészül a cég
képviselőinek kiemelkedő szakmai
kompetenciájával. Szolgáltatásaink a
tervezéstől a kivitelezésig támogatják vásárlóinkat abban, hogy a
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TONDACH tető évtizedekre megbízható és
szemet gyönyörködtető megoldást jelentsen.
A WIENERBERGER 2012-től a magyar piacon
is szorosan együttműködik a TONDACH
márkával, mely nemzetközi szinten a
WIENERBERGER cégcsoport részévé vált.
Az együttműködés célja, hogy minél szélesebb
kerámia termékválaszték álljon a magyar építkezők rendelkezésére, a falazattól, a födémen át
egészen a kerámia tetőcserépig. Hisszük, hogy
természetes anyagokból is lehetséges folyama-

tosan innovatív megoldásokat kidolgozni úgy,
hogy szem előtt tartjuk a generációkon átívelő,
tökéletes otthont biztosító tartósságot.
A WIENERBERGER a világ egyik legnagyobb építőanyag-gyártó vállalata: piacvezető a kerámiatégla gyártók közt, emellett Európában a legnagyobb kerámia tetőcserép gyártónak
számít. Az 1819-ben alapított, így majd 200
éves múlttal rendelkező cég központja Bécsben helyezkedik el, miközben gyárai és irodái
világszerte számos országban megtalálhatóak.

Tondach kerámia tetőcserepek

Natur line
termékcsalád

A termékcsalád kiemelt tagjai
KÉKES ívesvágású
téglavörös
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NATIVA Plus
téglavörös

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 kerá-

mia 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.
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Color line
termékcsalád

A termékcsalád kiemelt tagjai
TWIST
terrabarna
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BOLERO
terrakotta

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.
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Protect line
termékcsalád

A termékcsalád kiemelt tagjai
BOLERO
néró
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TWIST
piros

A Protect line termékcsalád tetőcserepei
különleges szépségükkel kitűnnek a
környezetükből. Arról, hogy ez a szépség időtálló maradjon, cserepeink speciális, FusionProtect felülete gondoskodik.
A szín és a külső védelem a több mint
1 000°C-on végbemenő gyártási folyamat
során fúzionál, vagyis eggyé válik a kerá-

miával. A Color line termékekhez képest
megnövelt ásványi anyag tartalom eredménye a keményebb, simább, ellenállóbb felület.
A FusionProtect tetőcserepek hatékonyan ellenállnak a Nap UV sugárzásának,
a saveróziónak és a mohásodásnak is,
így a tető szép marad egy életen át.
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Exclusive line
termékcsalád

A termékcsalád kiemelt tagjai
FIGARO
antracit

16

PILIS
egyenesvágású antik

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 FusionPro-

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
piros

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
lekerekített
antik

TÁSKA
szögletes
antik

SINDRA Plus
Natura
szürke-antik

TANGÓ
téglavörös

Tondach kerámia tetőcserepek

Pilis

PILIS
ívesvágású

PILIS
egyenesvágású

Minimális szükséglet: 17,0/18,0 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

téglavörös

piros

antik

Kékes

KÉKES
ívesvágású

KÉKES
egyenesvágású

Minimális szükséglet: 17,0/18,0 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

téglavörös

piros

antik

Kékes+

KÉKES+
ívesvágású

KÉKES+
egyenesvágású

Minimális szükséglet: 17,0/18,0 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

rézbarna
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fekete

sötétbarna

Zemplén

ZEMPLÉN
ívesvágású

ZEMPLÉN
egyenesvágású

Minimális szükséglet: 17,0/18,0 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

téglavörös

piros

antik

Táska

TÁSKA
lekerekített

TÁSKA
szögletes

Minimális szükséglet: 30,2 db/m
Minimális tetőhajlásszög: 25°

téglavörös

antik

piros

Hódfarkú

HÓDFARKÚ
félköríves

HÓDFARKÚ
szegmens

Minimális szükséglet: 30,2 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

téglavörös

piros

antik
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ÓVÁROSI Csomag

ÓVÁROSI Csomag

Minimális szükséglet: 30,2 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

Palotás

PALOTÁS

Minimális szükséglet: 13,1 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 12°

terrakotta

antik

Tangó

Tangó

Minimális szükséglet: 14,0 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

téglavörös
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terrakotta

NatIva

NATIVA
Minimális szükséglet: 8,8 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

téglavörös

NatIva Plus

NATIVA Plus
Minimális szükséglet: 8,8 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

téglavörös

Tangó+

TANGÓ+
Minimális szükséglet: 8,8 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

téglavörös

piros

rézbarna

barna
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Rumba

RUMBA
Minimális szükséglet: 8,8 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

terrakotta

piros

barna

rézbarna

Bolero

BOLERO
Minimális szükséglet: 8,8 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

terrakotta

piros

terrabarna

barna

antracit

néró

rézbarna

Twist

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

terrakotta

piros

terrabarna

rézbarna

antracit

néró

Amadeus
borvörös

Amadeus
fekete
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barna

Figaro

FIGARO

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

piros

antracit

bazalt

FIGARO Deluxe

Minimális szükséglet: 13,3 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 20°
FIGARO Deluxe

fehéres szürke

piros

rézbarna

gránit

antik

néró

Amadeus
sötétszürke

Amadeus
borvörös

SINDRA Plus Natura

SINDRA Plus Natura

Minimális szükséglet: 30,6 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 23°

szürke-antik
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Minden részletre kiterjedő
Tondach rendszermegoldások
A MINDEN RÉSZLETRE KITERJEDŐ EREDETI
TONDACH RENDSZERMEGOLDÁSOK GARANTÁLJÁK
A TETŐ BIZTONSÁGÁT ÉS TARTÓSSÁGÁT.

1 ALÁTÉTHÉJAZATI MEGOLDÁSOK
Az innovatív TONDACH alététfóliákkal teljesen szélzáróvá tehető, dupla
ragasztósávos Tondach Tuning FOL K és MONO DT alátéthéjazat biztos
és tartós védelmet biztosít a tető számára. Nem csupán a nedvesség ellen nyújt védelmet, hanem megakadályozza a hőszigetelés átszellőzését,
jelentősen javítja annak hatékonyságát.

2 VÁPA, KÉMÉNY- ÉS FALCSATLAKOZÁSOK
A vápakialakítás szakszerű és időtálló megoldását teszik lehetővé a
Tondach vápatekercs a süllyesztett vápához, illetve a fém vápaelem a
normál vápákhoz. A kémény és falcsatlakozó lezárószalagok esztétikus
és vízzáró zárást biztosítanak.

3 BEVILÁGÍTÁS ÉS TETŐBIZTONSÁG
A Tondach szortiment elegáns és funkcionális megoldásokat kínál a
tetőtér bevilágítására és a tetőre való kilépésre, valamint a tetőn való munkavégzésre, mely a kéményseprői és karbantartási munkálatok esetén
elengedhetetlenül szükséges.

8
4 TETŐÁTTÖRÉSEK, BE- ÉS KISZELLŐZÉS
A kerámia csatornaszellőzőt, átmenőcserepet, flexibilis csövet és tömítőgallért tartalmazó TONDACH - rendszer-szett megbízhatóan és tartósan meggátolja a víz bejutását a tetőáttöréseken keresztül. Kívülről
optikailag összehangolt, technikailag pedig tökéletesen illeszkedik a
belső kialakításhoz. Szélzáró és légzáró, kiszellőzési keresztmetszet kb.
150 cm2.

5 GERINC- ÉS ÉLKÉPZÉS
A TONDACH gerinc- és élgerinc megoldásai biztonságosak, szépek és
lehetővé teszik a tető átszellőzését. A TONDACH gerinccserepek harmonizálnak az alapcserepekkel és a TONDACH gerinc- és élgerinc szellőzőszalaggal együtt megakadályozzák a nedvesség okozta károsodást.
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1

6 GERINC- ÉS OROMLEZÁRÁS
A gerinc- és oromlezárás területe különösen ki van téve az időjárási
viszontagságoknak. A TONDACH kerámia kiegészítők közé tartozó
kezdő és lezáró elemek, illetve a szegőcserép műszakilag kifogástalan és biztos megoldást kínál az eső, jégeső és hó ellen.

7 HÓFOGÓ RENDSZEREK
A TONDACH hófogó rendszerek gondoskodnak arról, hogy megakadályozzák a hó ellenőrizetlen lecsúszását a tetőfelületről, és
emellett harmonikusan illeszkednek a tetőképbe. A hófogást a hófogóráccsal és az egyedi fém hófogókkal oldhatjuk meg.

8 Viharvédelem
A TONDACH viharkapcsok és tömítéssel ellátott harangszegek biztonságot nyújtanak a legnagyobb viharban is és megfelelnek a legújabb európai normáknak.
A TONDACH Tetőrendszerről érdeklődjön honlapunkon és a szakkereskedésekben.

2
5

4

6

3

7
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TONDACH TETŐMESTER

A programban résztvevő, minősített
TONDACH TETŐMESTEREK listáját a
www.tondach.hu weboldalon találja meg.
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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 kerámia tetőcserepek

Extra szolgáltatások
online elérhetően

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
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TONDACH Express szolgáltatás
Építkezés vagy tetőfelújítás során előfordulhat, hogy sürgősen szükség van egy-két
cserépre vagy kiegészítőre, vagy akár egy teljes tetőrendszerre. Ezekre az esetekre
kínál gyors megoldást a TONDACH Express Service. 2 munkanapon belül
kisebb csomagok expressz kiszállítását, 3 napon belül pedig teljes tetőrendszer
kiszállítását vállaljuk megadott címre raktárkészleten lévő termékeinkből.

Tondach kerámia tetőcserepek

Inspirációra van szüksége?

Ha kíváncsi arra, hogyan mutatnak kerámia tetőcserepeink kész
házakon, látogasson el a
www.tondach.hu oldalra, ahol
rengeteg színnel és formával
ismerkedhet meg, melyek segíteni
fognak Önnek a választásban!
Jó böngészést kívánunk!
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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.

www.tondach.hu

TONDACH Magyarország Zrt.
INFOVONAL: 40/27-37-37 (40/CS-ER-ÉP)

E-Mail: info@tondach.hu
www.tondach.hu | www.tetocserep.hu

TONDACH Magyarország Zrt., a WIENERBERGER Csoport tagja

A kiadás dátuma: 2017. március. 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!

