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TONDACH

®

Prehľad pálených škridiel

Steinbrück®
posuvná škridla

maloformátové

Razené škridly

slovenské výrobky

Bravura
posuvná škridla

Brnenka

Mediteran

posuvná škridla

veľkoformátové

Razené škridly

Ťahané škridly

Základná ponuka

Samba 11

Twist

Rumba

posuvná škridla

posuvná škridla

posuvná škridla

Razené škridly

Ponuka na objednávku

Románska

Francúzska 12

Stodo

Srdcovka

Mulde
posuvná škridla

Figaro

Carmen

posuvná škridla

Pražský prejz

Ťahané škridly

Sulm
posuvná škridla

Prejzová škridla

posuvná škridla

Bobrovka
okrúhly rez
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Drážková Bobrovka

Bobrovka
staromestská

Bobrovka
segmentový rez / špicatá / gotická

Viedenská škridla
hranatá / zaoblená

Bobrovka
vežová

TONDACH

®

Prečo si vybrať strechu TONDACH®?

Keramická strešná krytina slúži ľudstvu už tisícky rokov
a zatiaľ človek nevynašiel nič, čo by prekonalo jej unikátne vlastnosti:
kvalitné prírodné pigmenty a náročná technika vypaľovania (nad 1000 °C)
garantujú TRVÁCNOSŤ A BEZKONKURENČNÚ FAREBNÚ STÁLOSŤ
EXTRÉMNA ODOLNOSŤ
materiálu chráni pred najtvrdšími poveternostnými
vplyvmi

PREMYSLENÝ DVOJITÝ
DRÁŽKOVÝ SYSTÉM
zabezpečuje rýchly odvod
vody a pomáha chrániť
budovu pred vlhkosťou
a prachom

najmodernejšou technológiou
je dosiahnutý MIMORIADNE
HLADKÝ POVRCH, ktorý
redukuje usadzovanie nečistôt

precízne spracovanie na vysokej remeselnej úrovni vytvára odolnú a trvácnu krytinu
so ŽIVOTNOSŤOU min. 80 – 100 ROKOV bez akejkoľvek údržby
výber suroviny a výnimočný
spôsob spracovania garantujú
ŠPIČKOVÚ MECHANICKÚ
PEVNOSŤ pri optimálnej
hmotnosti a hrúbke krytiny
ušľachtilosť prírodného materiálu a prísny systém
kontroly zaručujú 100% ZDRAVOTNÚ NEZÁVADNOSŤ

• extrémna odolnosť proti vplyvom kyslých dažďov, silných mrazov, krupobitiu, slnečnému žiareniu, zásaditým látkam
• špičková mechanická pevnosť voči náporom vetra, zaťaženiu
snehom či chodením po streche
• mimoriadne hladký povrch obmedzuje usadzovanie prachu,
sadze, machov a vtáčieho trusu
• bezkonkurenčná farebná stálosť všetkých odtieňov aj povrchových úprav počas celej doby životnosti (80 – 100 rokov)
bez akejkoľvek údržby

• zdravotná nezávadnosť je zaručená výhradne prírodnými surovinami, schopnosťou krytiny dýchať (samovoľne regulovať vlhkosť, prepúšťať paru a zachovať si nepresiakavosť), chrániť dom
pred prehriatím a tlmiť hluk
• vysoká efektívnosť – investíciou do kvality ušetríte peniaze. Strechy Tondach nepotrebujú žiadne dodatočné ochranné nátery,
farbenie, čistenie a teda žiadne dodatočné náklady. Navyše v zime pomáhajú znižovať náklady na kúrenie

Záruka najvyššej kvality: Priebežná denná kontrola výroby a kvality. Prísne testovanie kvality podľa EN STN 1304. Externú kontrolu kvality vykonáva TSÚS Bratislava.
Certifikát podľa EN ISO 9001. Certifikáty podľa EN. Mnohé ocenenia z výstav doma i v zahraničí.
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Prehľad povrchových úprav

Engoby E1

Prírodná

TONDACH

®

00

červená

medenohnedá

hnedá

antik

čierna

42
tmavohnedá

43
červená - antik

48
piesková - antik

53
bronz

54
patina

Engoba

prírodná

81

šedá

svetlozelená

modrá

nero

granit

višňová

čierna

natur

73
sivá

biela

zelená F421y

zelená F307y

zelená F420y

tmavomodrá

hnedá

svetlomodrá

39
bridlicovočierna

tmavozelená

85

gaštanová

Glazúry

Glazúry Amadeus

Engoby E2

terakota

26

gaštanovohnedá

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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99

vínová

TONDACH

®

Vysoká kvalita a trvalá krása

Prirodzene krásna
Prírodný „tehlový“ odtieň keramickej strešnej krytiny závisí
od zloženia pôvodnej suroviny (hliny) a vzniká pri výpale.
Výpalom pri vysokých teplotách sa odtieň škridly stabilizuje
a tak zostáva nezmenený po celú životnosť krytiny.

Výhody škridly
v prírodnom vyhotovení:
• pôsobením slnečného žiarenia nevybledne
• nevyžaduje žiadnu dodatočnú údržbu
• neopakovateľné striedanie jemných tehlovočervených
odtieňov oživí každú strechu
• prirodzenosť pálenej prírodnej škridly zapadá do každého
prostredia
• vhodne dopĺňa a nenarúša ráz historických stavieb

Detail povrchovo upravenej
pálenej škridly TONDACH

Strecha s nádychom luxusu a individuality nosí iba glazovanú škridlu

viditeľná časť engoby, glazúry

hlboko zatavená
vrstva engoby,
glazúry

Engoba a glazúra sú viac ako farby!

keramický
črep

Povrchová úprava pálenej škridly Tondach sa od ostatných
materiálov odlišuje svojou odolnosťou a trvácnosťou. Nevzniká
nanesením či primiešaním farby, ale výpalom pri teplotách
nad 1 000 °C. Rôzne odtiene sa dosahujú tak, že sa do ílovitého
bahna primiešajú rôzne oxidy kovov. Táto zmes sa nanáša
na vysušené škridly a potom sa spoločne vypáli. Tak vzniká farebne
stála matná a pololesklá vrstva (engoba), alebo lesklá vrstva
(glazúra), zatavená hlboko do každej škridly.

Prednosti povrchových úprav:
• svojím zložením a výpalom zvyšujú pevnosť,
mrazuvzdornosť a odolnosť keramickej krytiny,
čím predlžujú jej životnosť
• výpalom pri vysokých teplotách sa stabilizuje ich odtieň
a tak nestratia svoju krásu a intenzitu počas celej
životnosti krytiny
• perfektne odolávajú meniacim sa poveternostným
podmienkam a UV žiareniu
• sklovitý povrch glazúr a hladký povrch engob
minimalizuje usádzanie nečistôt
• šetria peniaze a čas staviteľa, pretože engobovaná
alebo glazovaná strecha nepotrebuje žiadne dodatočné
ošetrovanie či nátery
• najkvalitnejšie a najhospodárnejšie riešenie
farebnej strechy

Punc matnej elegancie dodáva streche engoba.

7

®

Prírodná

Engoby E1

TONDACH Bravura

prírodná

10
červená

12
medenohnedá

-

posuvná škridla s moderným hladkým dizajnom

-

určená zákazníkom, ktorí požadujú zaujímavý
tvar a povrchové úpravy za výbornú cenu

-

vďaka rovnakým rozmerom ako Steinbrück
(v minulosti najpoužívanejšia škridla na
Slovensku), je vhodná na rekonštrukcie starších
striech i bez zmeny latovania

-

jednoduchá montáž šetrí materiál, rezivo
i náklady na prácu pokrývača

posuvná škridla

13
hnedá

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 40,0 cm

Celková šírka
Krycia dĺžka *

cca 22,3 cm
cca 28,0 – 31,0 cm

Krycia šírka

cca 19,9 cm

Hmotnosť
Spotreba

cca 2,8 kg/ks
cca 16,1 – 17,9 ks/m2

Odporúčané latovanie
Ukladanie

cca 31,0 cm
na strih

Bezpečný sklon strechy od 35°
(od 30° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 25° s vodotesným podstreším)
* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.
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Bravura, engoba medenohnedá

Základná
ponuka

®

Prírodná

Engoby E1

TONDACH Steinbrück

prírodná

10
červená

12
medenohnedá

-

vďaka jednoduchej montáži predstavuje najekonomickejšie riešenie každej strechy (nová strecha už
za 2 dni)

-

tvarovo sa zhoduje s tradičnými škridlami, ale
kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje

-

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

®

posuvná škridla

Základná
ponuka

13
hnedá

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 40,0 cm

Celková šírka
Krycia dĺžka

cca 22,3 cm
cca 28,0 – 31,0 cm

Krycia šírka

cca 19,9 cm

Hmotnosť
Spotreba

cca 2,7 kg/ks
cca 16,1 – 17,9 ks/m2

Odporúčané latovanie
Ukladanie

cca 31,0 cm
na väzbu

Bezpečný sklon strechy od 35°
(od 30° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 25° s vodotesným podstreším)
Steinbrück, engoba červená

9

®

TONDACH Twist
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povrchová
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Engoba

Engoby E1
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81
terakota

10
červená

medenohnedá

40
čierna

škridla je vhodná na nové domy, aj na
rekonštrukcie
šetrí prácu pokrývača - veľký formát škridle
umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu pokládku
a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát
vďaka najmodernejším výrobným technológiám
je spracovanie škridly mimoriadne precízne
a na vysokej remeselnej úrovni

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 50,0 cm

Celková šírka

cca 30,0 cm

Krycia dĺžka*

cca 37,0 – 42,5 cm

Krycia šírka

cca 25,5 cm

Hmotnosť (ks)
Spotreba

cca 3,6 kg/ks
cca 9,3 – 10,6 ks/m2

Hmotnosť (m2)
Odporúčané latovanie

od 33,5 kg/m2
cca 37,0 - 42,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)
* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.
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Ilustračné foto

posuvná škridla

Základná
ponuka

®

TONDACH Rumba

posuvná škridla

Základná
ponuka
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81
terakota

10
červená

medenohnedá

40
čierna

43
červená - antik*
n

48
pieskováá - an
antik*

V ponuke od 2. štvrťroku 2010
* tovar na objednávku

škridla vhodná aj na domy typu bungalov
so strechou s nízkym sklonom
šetrí prácu pokrývača - veľký formát škridle
umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu pokládku
a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát
extrémna odolnosť materiálu chráni pred
najtvrdšími poveternostnými vplyvmi
výber suroviny a výnimočný spôsob spracovania
garantujú špičkovú mechanickú pevnosť
pri optimálnej hmotnosti a hrúbke krytiny
Technické údaje:
Celková dĺžka
Celková šírka
Krycia dĺžka **
Krycia šírka

cca 50,0 cm
cca 30,0 cm
cca 39,0 - 41,5 cm
cca 24,4 cm

Hmotnosť (ks)
Spotreba

cca 4,0 kg/ks
cca 9,9 - 10,5 ks/m2

Hmotnosť (m )
2

Odporúčané latovanie

od 39,6 kg/m2
cca 39,0 - 41,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 16° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° s vodotesným podstreším)

Ilustračné foto

**Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.
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Základná
ponuka

®

Prírodná

Engoby E1

TONDACH Mediteran

prírodná

10
červená

19
antik *

-

dodá vášmu domu nádych prímorskej klímy

-

hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie
už od sklonu strechy 12o

-

zaujímavé a jedinečné povrchové úpravy

48

53

piesková - antik * bronz *

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 43,0 cm

Celková šírka

cca 27,0 cm

Krycia dĺžka **

cca 35,5 cm

Krycia šírka
Hmotnosť
Spotreba
Odporúčané latovanie

cca 21,5 cm
cca 3,1 kg/ks
cca 13,1 ks/m2
cca 35,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 17° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° s vodotesným podstreším)
** Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.
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Mediteran, engoba piesková - antik

54

patina *

* tovar na objednávku

®

prírodná

10
červená

13
hnedá

40
čierna

posuvná škridla

Glazúry
Amadeus

Prírodná

Engoby E1

TONDACH Samba 11

70
višňová

Základná
ponuka

71
čierna

veľkoformátová posuvná škridla
možnosť posunu škridle uľahčuje montáž, šetrí
rezivo a materiál
hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie
škridle aj na domy typu bungalov, so sklonom
strechy už od 12o

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 47,0 cm

Celková šírka
Krycia dĺžka *

cca 28,0 cm
cca 35,5 - 38,0 cm

Krycia šírka

cca 22,8 cm

Hmotnosť

cca 3,7 kg/ks

Spotreba

od 11,5 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 36,0 - 37,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 16° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° s vodotesným podstreším)
* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

ilustračné foto
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®

Engoby E1

Prírodná

TONDACH Brnenka

prírodná

10
červená

13
hnedá

-

svojím zaujímavým tvarom oživí každú strechu

-

mimoriadne vhodná na pokrývanie starších
striech s existujúcim latovaním

-

vďaka posuvnosti šetrí materiál, rezivo i prácu
pokrývača

-

hlboké dvojité drážkovanie a vodná drážka
v hlavovej časti spoľahlivo chránia strechu pred
extrémnym vplyvom počasia

posuvná škridla

42
tmavohnedá

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 40,5 cm

Celková šírka
Krycia dĺžka *

cca 24,5 cm
cca 28,0 - 34,0 cm

Krycia šírka

cca 20,0 cm

Hmotnosť
Spotreba
Odporúčané latovanie

cca 3,0 kg/ks
cca 14,5 – 17,8 ks/m2
cca 29,0 - 33,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 24° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)
* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.
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Brnenka, engoba tmavohnedá

Základná
ponuka

TONDACH

®

Referencie

Steinbrück, engoba červená

Brnenka, engoba červená

Mediteran, engoba piesková - antik

Bobrovka okrúhly rez, prírodná

15

TONDACH

16

®

Štýlový svet TONDACH®

Francúzska 12, engoba hnedá

Románska, glazúra Amadeus višňová

Ilustračné foto

Stodo, glazúra gaštanovohnedá
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TONDACH

®

Ponuka na objednávku

-

najširšia paleta farebných a povrchových úprav
na Slovensku

-

umožňuje vytvoriť neopakovateľné strechy
a riešiť komplikované strechy

-

dlhá tradícia, dokonale dopĺňa a nenarúša
historický ráz stavby

-

možnosť kombinácie so starou krytinou

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 40,0 cm

Celková šírka
Latovanie - Dvojité kladenie

cca 19,0 cm
od 25° max.14,5 cm
od 35° max.15,0 cm
od 40° max.15,5 cm
od 45° max.16,0 cm

Latovanie - Korunové kladenie

od 30° max. 30,0 cm

Hmotnosť
Spotreba

cca 2,1 kg/ks
cca 32,0 - 35,3 ks/m2

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)
Bobrovka okrúhly rez, engoba červená
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Glazúry

Glazúry
Amadeus

Engoby E2

Engoby E1

Prírodná

Bobrovka okrúhly rez
Bobrovka okrúhly rez sa dodáva
v prírodnom,
engobovanom a glazovanom
prevedení.
Vyberajte podľa aktuálneho cenníka
a číselných kódov.

TONDACH

®

Ponuka na objednávku

BOBROVKA segmentový rez

BOBROVKA špicatá /gotická

VIEDENSKÁ škridla hranatá/zaoblená

- variant ťahanej škridly s mierne zaobleným
tvarom

- variant ťahanej škridly s výrazným špicatým
ukončením

- široká paleta farebných a povrchových
úprav

- široká paleta farebných povrchových úprav

- variant ťahanej škridly s hranatým
a zaobleným rezom, ktorá dokonale dopĺňa
a nenarúša historický ráz stavby

- umožňuje vytvoriť neopakovateľné strechy

- svojim jedinečným vzhľadom dodá streche
historický a dobový nádych

- streche dodáva zaujímavý geometrický
charakter
- široká paleta farebných povrchových úprav

Povrchové úpravy pálených škridiel
Bobrovka - segmentový rez, špicatá, gotická
Viedenská škridla - hranatá, zaoblená

Prírodná

Technické údaje:
Sklon strechy v stupňoch

Engoby E1

Spotreba ks/m2

Dvojité kladenie

prírodná

10
červená

Vzdialenosť lát (a)

13
12
medenohnedá hnedá

od 25°

max. 14,5 cm

cca 35,3

od 35°

max. 15,0 cm

cca 34,2

od 40°

max. 15,5 cm

cca 33,1

od 45°

max. 16,0 cm

cca 32,0

Korunové kladenie
od 30°

max. 30,0 cm

cca 34,2

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením)

(od 20° s vodotesným podstreším)
19
antik

40
čierna

66
šedá

Platí pre všetky druhy Viedenskej škridly a Bobrovky - okrem Bobrovky vežovej.

STAROMESTSKÝ BALÍK špeciálne riešenie pre sanáciu historických striech
Ide o kombináciu rôznych druhov
škridiel so štrukturovaným povrchom.
Jednu paletu staromestského balíka
tvoria tri rozdielne typy škridiel,
dodávané v prírodnom prevedení.

Bobrovka staromestská okrúhly rez

Viedenská škridla staromestská

Sanácia historickej strechy - Viedenská škridla staromestská.
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TONDACH

®

Ponuka na objednávku

Drážková Bobrovka

Pražský prejz

-

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

- škridla dovoľuje vyskladať aj komplikované oblé tvary (volské oko,
kužel)

-

bočná drážka uľahčuje montáž a tým šetrí rezivo i materiál

- je veľmi vhodná pre rekonštrukcie striech pamiatkovo chránených
objektov

-

menšia spotreba škridiel na m2 znižuje hmotnosť celej strechy

- od sklonu 45o je možné škridlu pokladať bez použitia malty

-

zaujímavé farebné prevedenia

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 40,0 cm

Celková šírka

cca 22,3 cm

Krycia dĺžka *

cca 25,0 – 28,0 cm

Krycia šírka

cca 19,9 cm

Hmotnosť

cca 2,7 kg/ks

Spotreba

cca 17,8 – 19,9 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 28,0 cm

Ukladanie

na väzbu

Bezpečný sklon strechy od 35°
(od 30° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 25° s vodotesným podstreším)

Technické údaje:

spodný prejz

Celková dĺžka (cca)

43,0 cm

Krycia dĺžka (cca)
Krycia šírka (cca)

vrchný prejz
40,0 cm

35,0 cm
24,0 cm

10,1 - 14,2 cm

Hmotnosť (ks)

2,8 kg

1,7 kg

Spotreba (cca)

12,0 ks/m2

12,0 ks/m2

Odporúčané latovanie (cca)

35,0 cm

Hmotnosť (m2) bez malty

54 kg/m2

Hmotnosť (m2) s maltou

119 kg/m2

Bezpečný sklon strechy od 40°
(od 35° s poistnou hydroizoláciou a debnením)

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

prírodná

Engoby E2

Engoby E1

prírodná

20

10
červená

12
medenohnedá

13
hnedá

19
antik

40
čierna

šedá

17

svetlozelená

18

modrá

41

19
antik

Špeciálna pokrývačská malta
ku krytine Pražský prejz

66

tmavozelená

Engoba E1

Povrchové úpravy pálenej škridly Pražský prejz

Prírodná

Prírodná

Povrchové úpravy pálenej škridly Drážková Bobrovka

99

vínová

®

TONDACH

Ponuka na objednávku

Francúzska 12

Románska

- veľkoformátová škridla s hlbokým dvojitým drážkovaním, ktoré
zabezpečuje odolnosť strechy voči dažďovej vode, snehu a prachu

-

škridla svojim vysoko klenutým profilom pripomína eleganciu
antických stavebných štýlov a dodá eleganciu modernej
i historickej streche

-

hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie už od sklonu
strechy 12o

-

zaujímavé povrchové úpravy

- škridla je vhodná na pokrývanie moderných a historických stavieb
- hlavový zámok vyžaduje presné latovanie

Technické údaje:

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 46,5 cm

Celková dĺžka

Celková šírka

cca 27,7 cm

Celková šírka

Krycia dĺžka

cca 38,5 cm

Krycia dĺžka *

cca 23,2 cm

Krycia šírka

Krycia šírka
Hmotnosť

cca 3,6 kg/ks

Spotreba

cca 11,3 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 38,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 24° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)

cca 46,5 cm
cca 28,0 cm
cca 36,0 - 38,0 cm

Hmotnosť
Spotreba
Odporúčané latovanie

cca 22,3 cm
cca 3,6 kg/ks
cca 11,8 ks/m2
cca 38,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 16° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° s vodotesným podstreším)
* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Prírodná

Povrchové úpravy pálených škridiel Francúzska 12 a Románska

Glazúry
Amadeus

Engoby E1

prírodná

10
červená

13
hnedá

70
višňová

71
čierna

40
čierna

Románska 12, glazúra Amadeus višňová

21

®

TONDACH

Ponuka na objednávku

Srdcovka

Stodo posuvná škridla

- veľkoformátová škridla s hlbokými drážkami v hlavovej a bočnej
časti, ktoré zabezpečujú odolnosť strechy voči dažďovej vode,
snehu a prachu

-

typ hospodárnej škridly moderného tvaru s neopakovateľnými
farebnými prevedeniami

-

- ornament na škridle vytvára originálny vzor, ktorý spolu
s možnosťou širokého výberu farebných úprav osloví nejedného
zákazníka

posuvnosť škridly urýchľuje a zjednodušuje montáž, šetrí materiál
a rezivo

-

premyslený systém doplnkov umožňuje vytvoriť maximálne
funkčnú a bezpečnú strechu

Technické údaje:

Technické údaje:

Celková dĺžka

cca 43,3 cm

Celková dĺžka

Celková šírka

cca 27,5 cm

Celková šírka

Krycia dĺžka *

cca 39,0 cm

Krycia dĺžka *

cca 23,4 cm

Krycia šírka

Krycia šírka
Hmotnosť

cca 3,6 kg/ks

Spotreba

cca 11,1 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 39,0 cm

cca 27,5 cm
cca 32,3 - 36,3 cm
cca 23,0 cm

Hmotnosť
Spotreba
Odporúčané latovanie

cca 3,6 kg/ks
cca 12,0 - 13,4 ks/m2
cca 33,3 - 35,3 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 24° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 24° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Prírodná

Povrchové úpravy pálených škridiel Srdcovka a Stodo

Engoby E1

prírodná

12
medenohnedá

42
tmavohnedá

40
čierna

Glazúry

platí len pre škridlu Stodo

26

39

gaštanovohnedá bridlicovočierna
Stodo, glazúra bridlicovočierna

22

cca 43,3 cm

TONDACH

®

Ponuka na objednávku
j

Zvýšte hodnotu svojho domu s exkluzívnou kolekciou TONDACH

23

®

TONDACH Sulm

Ponuka na
objednávku

posuvná škridla

hlboké hlavové a bočné drážkovanie chráni strechu pred nepriaznivými vplyvmi počasia
možnosť posunu škridly až o 3 cm uľahčuje montáž, šetrí
rezivo a materiál
vhodná na domy s nízkym sklonom strechy, už od 12o
zaujímavé farebné prevedenia oslovia i náročného zákazníka
Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 42,2 cm

Celková šírka

cca 25,2 cm

Krycia dĺžka *

cca 30,6 - 33,6 cm

Krycia šírka

cca 20,0 cm

Hmotnosť

cca 2,9 kg/ks

Spotreba (min.)

cca 14,9 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 33,1 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 17° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° s vodotesným podstreším)
* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Glazúry

Engoby E2

prírodná

41

nero

21
biela

24

10
červená

granit

22
zelená F421y

tmavozelená

23
zelená F307y

12
medenohnedá

85

13
hnedá

Glazúry
Amadeus

Prírodná

Engoby E1

Povrchové úpravy pálenej škridly Sulm

gaštanová

24
zelená F420y

32
tmavomodrá

19
antik

40
čierna

piesková - antik

70
višňová

71
čierna

72
natur

34
hnedá

36
svetlomodrá

48

73
sivá

®

TONDACH Mulde

posuvná škridla

Ponuka na
objednávku

krásny tvar škridly vytvára na streche jednoduché čisté línie
možnosť posunu škridly až o 6 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál
na novostavby aj na rekonštrukcie
exkluzívne povrchové úpravy v rôznych farebných prevedeniach

vhodná

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 41,0 cm

Celková šírka

cca 24,0 cm

Krycia dĺžka *

cca 28,0 - 34,0 cm

Krycia šírka

cca 20,5 cm

Hmotnosť

cca 2,9 kg/ks

Spotreba (min.)

cca 14,5 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 33,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)
* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Glazúry

Engoby E2

prírodná

10
červená

41

nero

21
biela

granit

22
zelená F421y

tmavozelená

23
zelená F307y

12
medenohnedá

85

13
hnedá

Glazúry
Amadeus

Prírodná

Engoby E1

Povrchové úpravy pálenej škridly Mulde

gaštanová

24
zelená F420y

32
tmavomodrá

19
antik

70
višňová

34
hnedá

40
čierna

71
čierna

72
natur

73
sivá

36
svetlomodrá

25

®

Ponuka na
objednávku

TONDACH Carmen

zákazníka osloví široká škála zaujímavých farebných prevedení
hlboké hlavové a bočné drážkovanie bezpečne odvádza vodu a chráni
strechu pred nápormi vetra
vhodná na domy s nízkym sklonom strechy, už od 12o
Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 45,5 cm

Celková šírka

cca 27,0 cm

Krycia dĺžka *

cca 35,4 - 37,2 cm

Krycia šírka

cca 21,8 cm

Hmotnosť

cca 3,9 kg/ks

Spotreba (min.)

cca 12,3 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 36,8 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 17° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° s vodotesným podstreším)
* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Prírodná

Engoby E1

Povrchové úpravy pálenej škridly Carmen

Engoby E2

prírodná

41
granit

26

10
červená

tmavozelená

12
medenohnedá

13
hnedá

19
antik

40
čierna

48

piesková - antik

®

TONDACH Figaro

moderný jednoduchý tvar osloví nejedného staviteľa
pokrytie strechy

posuvná škridla

hladký povrch vytvára na streche dokonalý súlad

Ponuka na
objednávku

nízka spotreba na m2 uľahčuje

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 45,5 cm

Celková šírka

cca 27,0 cm

Krycia dĺžka *

cca 33,5 - 37,0 cm

Krycia šírka

cca 23,3 cm

Hmotnosť

cca 3,9 kg/ks

Spotreba (min.)

cca 11,6 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 36,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)
* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Prírodná

Engoby E1

Povrchové úpravy pálenej škridly Figaro

Engoby E2

prírodná

10
červená

12
medenohnedá

13
hnedá

19
antik

40
čierna

41
granit

tmavozelená
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®

TONDACH Bobrovka okrúhly rez

najširšia paleta farebných a povrchových úprav na Slovensku
dlhá tradícia, dokonale dopĺňa a nenarúša historický ráz stavby

umožňuje vytvoriť neopakovateľné strechy a riešiť komplikované strechy
možnosť kombinácie so starou krytinou

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 40,0 cm

Celková šírka

cca 19,0 cm

Latovanie - Dvojité kladenie

od 25° max.14,5 cm
od 35° max.15,0 cm
od 40° max.15,5 cm
od 45° max.16,0 cm

Latovanie - Korunové kladenie

od 30° max. 30,0 cm

Hmotnosť

cca 2,1 kg/ks

Spotreba

cca 32,0 - 35,3 ks/m2

Bezpečný sklon strechy od 30°
(od 25° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 20° s vodotesným podstreším)

Glazúry

Glazúry
Amadeus

Povrchové úpravy pálenej škridly Bobrovka okrúhly rez

70
višňová

21
biela

28

71
čierna

23
zelená F307y

72
natur

24
zelená F420y

73
sivá

32
tmavomodrá

Ponuka na
objednávku

34
hnedá

36
svetlomodrá

TONDACH

®

Referencie

Figaro, engoba čierna

Carmen, engoba červená

Sulm, glazúra Amadeus čierna
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Keramické príslušenstvo

Hrebenáče

Koncové hrebenáče

Drážkový
hrebenáč
21 cm

Hladký
hrebenáč
10*, 13*,
17 cm

Uzávery hrebenáèov
Univerzálny uzáver
pre hladký hrebenáč
17 cm

Koncový hrebenáč
hladký 10*, 13*,
17 cm - kvapka

Koncový hrebenáč
drážkový
21 cm - kvapka

Rozboèovacie hrebenáče
Začiatočný uzáver
drážkového
hrebenáča
21 cm

Koncový uzáver
drážkového
hrebenáča
21 cm

Rozbočovací hrebenáč
X, Y pre hladký
hrebenáč
17 cm

Keramický prestupový komplet odvetrávací / anténny

Rozbočovací hrebenáč
X, Y pre drážkový
hrebenáč
21 cm

Vinoton (len na objednávku)

Anténna
priechodka
keramická
Odvetrávacia
rúra
keramická

Základná prestupová škridla (podľa typu škridly)

Vinoton
34,5 x 16,5 x 25,0 cm

Ozdobné keramické príslušenstvo (len na objednávku)
veľkosť cca
20 cm

Ruža na hrebenáči

veľkosť cca
32 cm

Vežička na hrebenáči

veľkosť cca
19 cm

Žaba (nie je určená na montáž Kohút (nie je určený na montáž
na hrebenáč - len ozdoba)

veľkosť cca
46 cm

Kohút
na hrebenáči

na hrebenáč - len ozdoba)

veľkosť cca
50 cm

Vežička na hrebenáči Sova na hrebenáči

Kôň na hrebenáči
veľkosť cca
41 cm

veľkosť cca
21 cm

veľkosť cca
54 cm

Výr na hrebenáči

veľkosť cca
50 cm

veľkosť cca
60 cm

Vodník na hrebenáči

Lev na hrebenáči

(začiatok nárožia)

(začiatok nárožia)

veľkosť cca
60 cm

Kohút na hrebenáči

veľkosť cca
41 cm

Mačka na hrebenáči

veľkosť cca
46 cm

veľkosť cca
26 cm

Šiška na hrebenáči

veľkosť cca
52 cm

veľkosť cca
51 cm

Kominár na hrebenáči Požiarnik na hrebeň Námesačník na hrebenáči

Zobrazené keramické príslušenstvo je len na ilustráciu, o príslušenstve k jednotlivým typom škridiel sa informujte.
* tovar na objednávku

30

Líška na hrebenáči

TONDACH

®

Nekeramické príslušenstvo

Protisnehový systém

Presvetlenie

PROTISNEHOVÝ KOMPLET

Protisnehová
mreža
200 x 3000 mm
(1ks)
Univerzálny
držiak
protisnehovej mreže (4ks)

Spojka
protisnehovej
mreže (2ks)

Univerzálne strešné okno
TONDACH FINESTRA
450 x 550 mm,
(450 x 730 mm)* kovové s dreveným rámom
pre nevykurované
priestory - antracit

Protisnehový hák
(podľa typu škridly)

Univerzálne strešné okno
TONDACH FINESTRA
PROFESSIONAL*
430 x 500 mm kovové s dreveným
rámom pre
nevykurované
priestory - antracit,
medenohnedá

Stúpací systém

Škridly plastové presvetľovacie - podľa typu:
BRNENKA

Univerzálny
stúpací komplet
dlhý s rovným
držiakom
80 x 25 cm

Univerzálny
stúpací komplet
krátky s rovným
držiakom
40 x 25 cm

Univerzálny
stúpací
komplet dlhý
s profilovaným
držiakom
80 x 25 cm

Univerzálny
stúpací
komplet krátky
s profilovaným
držiakom
40 x 25 cm

STODO*

MEDITERAN

Príchytky
Príchytka univerzálna
(malých zlomkov)

Príchytka škridiel DRÁŽ. BOBROVKA,
STEINBRÜCK, BRAVURA (hrúbka laty
30 alebo 40 mm)

Hrebeò / nárožie
Príchytka
drážkových
hrebenáčov (Al)

FRANCÚZSKA 12* MULDE*

Príchytka
hladkých
hrebenáčov (Al)

Skrutkový klinec
s podložkou

BRAVURA,
STEINBRÜCK®,
DRÁŽKOVÁ
BOBROVKA* BOBROVKA

Držiak hrebeňovej laty
s klincom 30 mm
(na objednávku 50 mm)

Príchytka BOBROVKY*
hrúbka laty 40 mm

Príchytka
BOBROVKY*
pre korunové
krytie

Vetranie

Príchytka univerzálna pre
razené škridly (hrúbka laty
30 alebo 40 mm)

Úžľabie
Ochranný pás
proti vtákom PVC
(na objednávku Al)
100 x 5000 mm

Pás úžľabia Al
so stredovou
stojatou drážkou
(na objednávku Cu)
2000 x 500 mm

Odkvapová vetracia mriežka
univerzálna (polypropylén) 1000 mm

Odkvapová vetracia mriežka univerzálna
– s hrebeňom (polypropylén) 1000 mm
Vetrací pás kovový
5000 x 250 mm, 5000 x 280 mm,
5000 x 320 mm, 5000 x 380 mm
(na hrebeň a nárožie)

Vetrací pás AL
5000 x 280 mm,
5000 x 320 mm
(na hrebeň a nárožie)

Uzáver
hrebeňa
(hliník)

Odkvapový plech Al
(na objednávku Cu)
2000 mm x 170 mm

Ochranný vetrací hrebeň
55 x 1000 mm (polypropylén)

Príslušenstvo
Príslušenstvo
pre keramickú anténnu priechodku pre keramickú odvetrávaciu rúru

Strešné fólie

FOL - N

Tesniaci
pás úžľabia samolepiaci
60 a 75 mm x 1 m

FOL - S
Univerzál VS - lepiaca
páska na lepenie
presahov fólií
pre FOL - N, FOL - S
(50 mm x 20 m)
DELTA SB 60
tesniaca páska
na podloženie
kontralát
60 mm x 30 m

FOL - K
DELTA-FOXX-PREN
tekuté lepidlo na lepenie
fólie DELTA-FOXX,
fľaša 850 g

DELTA-FOXX (vysoko
difúzne priepustná
poistná hydroizolaãná
fólia na debnenie
pre nevetrané šikmé
strechy vhodná pre
veľmi nízke sklony-od
12 stupňov a na
vytvorenie vodotesného
podstrešia)

Tesniaca manžeta
na tesnenie káblov
150 x 150 mm
5 - 10 mm
(je dodávaná iba
ako set s anténnou
priechodkou)

na turbo/kondenzačný kotol
Plastová
príruba
s olovenou
manžetou
125 mm

Poistná hydroizolačná fólia
difúzna TONDACH TUNING
FOL 140 g/m2 (75 m2 )

Tesniaci pás
okolo komína
280 mm / 5 m
(AL)

Lišta k tesniacemu pásu
okolo komína 75 mm / 1,5 m
obojstranná (červená/hnedá,
čierna/titan-zinok)

Lepidlo Dense-Glue
alebo
Butylkaučuková obojstranná
lepiaca páska 20 x 1,5 mm
(1 rolka - 3 m)
Príslušenstvo je dodávané s odvetrávacou rúrou iba ako set.

Zabezpeèenie * TONDACH Solar

Tesnenie komína a oplechovanie štítu Bleskozvod
Záveterná
lišta pre ťahané
škridly, AL
2000 x 330 mm

Tesniaca manžeta
400 x 400 mm
100 - 120 mm
(k vzduchotesnému
napojeniu na PHI)

Prestup

Lepidlo Dense-glue,
600 ml (na lepenie
presahov fólií)*
Vytláčacia pištoľ
(pre Dense-glue, 600 ml)*

Flex – hadica k odvetrávacej
rúre keramickej

Bleskozvodový
držiak na škridlu
(podľa typu
škridly)

* Rúrový prestup

Bezpečnostný hák
SDH 02

Bleskozvodový
držiak na hrebenáč
(podľa typu
žiarovo zinkovaná oceľ
hrebenáča)
(hliník, meď, nerez)*

univerzálny, AL
(antracit)

Solárny
kolektor
TS 300
Konkrétna špeciálna ponuka na vyžiadanie po zaslaní
vyplneného dotazníka www.tondach.sk (Tondach Solar)

Zobrazené nekeramické príslušenstvo je len na ilustráciu, o príslušenstve k jednotlivým typom škridiel sa informujte.
* tovar na objednávku
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Strešný systém

Základná škridla Románska

32

22

33

2

Okrajová škridla

3

Vetracia škridla

4

Hrebeňová škridla

5

Hrebenáč drážkový

30

35

36

37

29

19

22

38

24
26

6

Koncový hrebenáč drážkový - kvapka

7

Rozbočovací hrebenáč
Y pre drážkový hrebenáč

20
2
19
39

28

9

8

40

21

37

41

44

22

36

31

5

39
27

19

34

42

25

8

Tesniaci pás okolo
komína

15

Pás úžľabia

9

Lišta k tesniacemu pásu
okolo komína

16

Protisnehový hák (Románska)

23

Skrutkový klinec s podložkou

10

Univerzálne strešné okno
TONDACH FINESTRA

17

Základná škridla Brnenka

24

Kohút na drážkovom hrebenáči

11

Univerzálny stúpací komplet
dlhý 80x25cm

18

Protisnehová škridla Brnenka

25

Základná škridla Bravura

19

Keramická prestupová škridla

12

Protisnehový komplet

26

Začiatočný uzáver
drážkového hrebenáča

13

PHI - difúzne priepustná poistná
hydroizolačná fólia

27

PHI - vysoko difúzne priepustná
poistná hydroizolačná fólia

28

Základná škridla Bobrovka
okrúhly rez

14

32

20

Keramická odvetrávacia rúra

21

Príchytka hrebenáča

22

Vetrací pás kovový

Tesniaci pás úžľabia

6

7
Ochranný pás proti vtákom
Ochranný vetrací hrebeň

9
4

8

5
3
11

Odkvapová vetracia mriežka
univerzálna s hrebeňom

10

6

15

Bobrovka vetrací komplet

13

16
Príchytka Bobrovky

2
14

12

18
Tesniaci pás (Al) s lištou

1

43
17
23

35

Bobrovka vetrací komplet

36

Anténna priechodka keramická

37

Škridla plastová presvetľovacia

38

Univerzálny stúpací komplet krátky
40x25cm

39

Protisnehový hák (ťahané škridly)

40

Držiak hrebeňovej laty s klincom

41

Vetrací pás AL

29

Bobrovka okrúhly rez 3/4

30

Bobrovka okrúhly rez
hrebeňová

31

Bobrovka odkvapová

32

Hrebenáč hladký

42

Bleskozvodový držiak na hrebenáč

33

Univerzálny uzáver pre hladký
hrebenáč

43

Bleskozvodový držiak na škridlu

34

Koncový hrebenáč hladký - kvapka

44

Prestup na turbo/kondenzačný kotol

Univerzálny stúpací komplet

Odkvapový plech

Vetrací pás kovový
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Ostatné tlačové materiály
TONDACH Exclusive
Niekoľko typov na strechu
pre náročných zákazníkov.
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Cenníky 2010
Obsahujú aktuálne ceny kompletného strešného
systému Tondach. Ceny platia od marca 2010.

TONDACH Solar
Obsahuje základné
informácie o solárnom
systéme TONDACH Solar.
U vybraných TONDACH Solar
ar partnerov.

DVD montáž
keramických
škridiel
Montážne postupy
pre realizačné firmy

Rekonštrukcia strechy s TONDACH-om
Rekonštrukcia staršej strechy môže byť jednoduchá,
rýchla a cenovo prístupná. Tondach ponúka okrem
vysokokvalitných škridiel i pomoc v podobe prospektu
a DVD s tematikou rekonštrukcie.
Na DVD nájdete i krátky film o výrobe pálenej krytiny Tondach.

Technické informácie
Prospekt obsahuje podrobné
technické informácie o všetkých
produktoch a príslušenstve
strešného systému Tondach.

Rekonštrukcie cirkevných pamiatok
V tejto brožúrke predstavujeme malý zlomok z bohatého dedičstva
Slovenska, na obnove ktorého nám bolo cťou sa podieľať.

Argumentačná
príručka
Plánujete opravu staršej
strechy, alebo stavbu nového
domu? Pomôžeme Vám
zorientovať sa.
Ponúkame vám osnovu
najdôležitejších bodov, na
ktoré je potrebné sa zamerať
pri výbere vhodnej strešnej
krytiny.

Technická príruèka pre odborníkov
Tondach bezplatne poskytuje komplexnú te
technickú
príručku, v ktorej okrem spôsobov navrhovania striech,
výpočtu množstva i prehľad CAD detailov.

Uvedené materiály žiadajte u vašich predajcov alebo u obchodných zástupcov Tondach. Prípadne kontaktujte Poradenské centrum Tondach.
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Kontakty

6
4
5
2
3
1

Obchodní reprezentanti
Poradenské
centrum
Obchod
Marketing

TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.
Železničná 53, 900 31 Stupava
Sekretariát
Tel.: +421/2/659 358 75
Fax: +421/2/659 350 26
E-mail: stupava@tondach.sk
Technické poradenstvo
a výpočty striech
infolinka: +421/2/603 013 28
E-mail: poradenstvo@tondach.sk

Sklad

TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.
Nádražná 79/28, 792 13 Nitrianske Pravno
Tel.: +421/46/51 899 12
+421/46/51 899 16, 51 899 43
Fax: +421/46/51 899 46
E-mail: centrala@tondach.sk

1
2

Obchodný reprezentant pre Bratislava-mesto, Senec,
Dunajská Streda, Galanta
0908/760 621
Obchodný reprezentant pre okresy: Malacky, Myjava,
Pezinok, Senica, Skalica, Trnava, Piešťany, Hlohovec
0905/331 613

3

Obchodný reprezentant pre Nitriansky
a Banskobystrický kraj
0905/804 578

4
5
6

Obchodný reprezentant pre Trenčiansky a Žilinský kraj
0905/331 614
Obchodný reprezentant pre Košický kraj a okres Levoča
0905/458 444
Obchodný reprezentant pre Prešovský kraj
0905/213 674
Vedúci predaja a technického servisu
Ing. Zoltán Lipták

www.tondach.sk

Tel.: +421/2/659 358 75
Fax: +421/2/659 350 26
E-mail: liptak@tondach.sk
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