KATALOG PRODUKTÓW

Dach
o ponadczasowej
wartości
• Piękny
• Trwały
• Funkcjonalny
yczny
• Charakteryst
• Ekologiczny
• Inspirujący

Zalety
dachówek
ceramicznych
TRWAŁOŚĆ

EKOLOGICZNA PRODUKCJA

Dachówki ceramiczne są odporne na uszkodzenia mechaniczne a dach z nich wykonany jest bardzo stabilny
(przy konserwacji, naprawach lub kontroli). Dachówki ceramiczne TONDACH znacznie przekraczają w tym zakresie wartości ustalone przez normy.

Dachówki są produkowane z naturalnych materiałów
(glina, ił, woda) oraz wypalane w ogniu. Nie zawierają żadnych szkodliwych substancji chemicznych lub dodatków.
Ekologiczne metody stosowane przy ich produkcji nie są
szkodliwe dla atmosfery i środowiska. Dachówki mogą
być łatwo poddane recyklingowi.

FUNKCJONALNOŚĆ
System podwójnych żłobków zapewnia wyjątkową
ochronę i barierę przed przenikaniem wody, wirującego
śniegu i kurzu. W ten sposób lepiej chroni konstrukcję
poddasza przed skutkami przenikania wilgoci. Dachówki
TONDACH mogą być montowane przy bardzo niskich nachyleniach i na dowolnej wysokości nad poziomem morza.

ŁATWY MONTAŻ
Oszczędność czasu i pieniędzy – to oferują nowe modele
dachówek TONDACH przystosowane do łatwego montażu.

INDYWIDUALNOŚĆ
Plastyczność gliny pozwala na produkcję bardzo szerokiej
i zróżnicowanej gamy modeli o różnych kształtach i kolorach oraz akcesoriów dekoracyjnych, których zastosowanie spowoduje, że każdy dach będzie miał wyjątkowy
wygląd.

Gwarancja 33 lata na ceramiczna
dachówkę TONDACH
Jesteśmy pewni jakości swoich produktów. Dlatego oferujemy 33-letnią gwarancję.
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Dachówka ceramiczna
Dachówki TONDACH są wykonane z materiałów o najlepszej jakości
i za pomocą najnowszych technologii. Dzięki temu posiadają szczególne
właściwości: są w 100% naturalne, nietoksyczne i w pełni nadają się
do recyklingu.

SZEROKA GAMA KOLORÓW
Szeroki wybór kolorów i wzorów dachówek osiągamy dzięki technikom
wykończenia angoba i glazura. Angoba lub glazura zostaje podczas procesu wypalania dachówki wtopiona w powierzchnię płytki i tworzy w ten
sposób jej ostateczny kolor. Dachówki, również dzięki bardzo gładkiej
powierzchni, są doskonale odporne na działanie wszystkich niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wypalanie w wysokiej temperaturze
stabilizuje odcień dachówki, który dzięki temu nie straci swego piękna
i intensywności w całym okresie żywotności.

PONADCZASOWA WARTOŚĆ I PIĘKNO
Ze względu na swoją wszechstronność, dachówki TONDACH są odpowiednie dla wszystkich rodzajów budynków. Doskonale zachowują
charakter budynków historycznych, ale znajdują również znakomite zastosowanie w nowoczesnej architekturze. Oferta dachówek TONDACH
zapewnia niemal nieskończoną gamę możliwości. Mamy nadzieję, że następujące strony Państwa zainspirują!

SPIS TREŚCI
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Figaro 11
DACHÓWKA PRZESUWNA

Całkowicie płaska dachówka z prostym designem,
pozwala na stworzenie unikalnego wyglądu pokrycia
dachowego.

DANE TECHNICZNE

FIGARO 11* FIGARO
DELUXE**

Szerokość całkowita

277 mm

241 mm

Długość całkowita

470 mm

424 mm

Długość pokrycia

340–385 mm 323–351mm

Waga 1 szt.

4,1 kg

3,3 kg

od 10,9 szt.

od 13,5 szt.

Zużycie na 1 m
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MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁACI
Nachylenie bezpieczne

30°

Minimalne pochylenie dachu 20°
* Figaro 11 – zakład Hranice
** Figaro Deluxe – zakład Austria

Figaro 11, angoba antracyt

FIGARO 11 – ZAKŁAD HRANICE

naturalna

angoba czerwona

Figaro 11, angoba czerwona
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angoba brązowa

FIGARO DELUXE – ZAKŁAD AUSTRIA

angoba antracyt

glazura
„Amadeusz“ szara

angoba granit

angoba nero

Holenderka 11
DACHÓWKA PRZESUWNA

Dachówka zakładkowa z łączonym systemem żłobienia w częściach górnej i bocznej, umożliwiającym doskonałą ochronę budowli przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
DANE TECHNICZNE
Szerokość całkowita

280 mm

Długość całkowita

470 mm

Długość pokrycia

355–380 mm

Waga 1 szt.

3,7 kg

Zużycie na 1 m

2

od 11,5 szt.

MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁACI
Nachylenie bezpieczne

22°

Minimalne pochylenie dachu

12°

Holenderka 11 dachówka przesuwna, glazura „Amadeusz“ czerwona

NATURALNA

ANGOBA

czerwona

GLAZURA „AMADEUSZ“

brązowa

antracyt

DUO

czerwona

brązowa

czarna

Holenderka 11 dachówka przesuwna, angoba brązowa

5

Marsylka 12
Dachówka z podwójnym, a przede wszystkim głębokim żłobieniem w częściach górnej i bocznej zapewnia
mocne połączenie pokrycia wytrzymałego zwłaszcza
na gwałtowne opady atmosferyczne.
DANE TECHNICZNE
Szerokość całkowita

277 mm

Długość całkowita

465 mm

Długość pokrycia

385 mm

Waga 1 szt.

3,6 kg

Zużycie na 1 m

2

11,3 szt.

MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁACI
Nachylenie bezpieczne

30°

Minimalne pochylenie dachu

20°

Marsylka 12, glazura „Amadeusz“ czarna

NATURALNA

ANGOBA

czerwona

Marsylka 12, angoba czerwona
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GLAZURA „AMADEUSZ“

brązowa

antracyt

czerwona

czarna

Romańska 12
Dachówka poprzez swoją strukturę nawiązuje do elegancji antycznych stylów budowlanych. Wspaniale będzie się również prezentować na dachach nowoczesnych i zabytkowych.
DANE TECHNICZNE
Szerokość całkowita

280 mm

Długość całkowita

465 mm

Długość pokrycia

365–380 mm

Waga 1 szt.

3,6 kg

Zużycie na 1 m

2

11,9 szt.

MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁACI
Nachylenie bezpieczne

22°

Minimalne pochylenie dachu

12°

Romańska 12, Glazura „Amadeusz“ czerwona

NATURALNA

ANGOBA

czerwona

GLAZURA „AMADEUSZ“

brązowa

antracyt

czerwona

czarna

Romańska 12, Glazura „Amadeusz“ czarna
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Hranice 11
DACHÓWKA PRZESUWNA

Ekonomiczna wielkowymiarowa dachówka przesuwna
o nowoczesnym kształcie, tworząca spokojną, elegancką powierzchnię dachu ze szczególnym zwróceniem uwagi na linie horyzontalne.
DANE TECHNICZNE
Szerokość całkowita

277 mm

Długość całkowita

465 mm

Długość pokrycia

340–400 mm

Waga 1 szt.

3,6 kg

Zużycie na 1 m

2

od 10,8 szt.

MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁACI
Nachylenie bezpieczne

30°

Minimalne pochylenie dachu

20°

W przypadku skrajnych długości krycia należy dopasować dachówki
skrajne.

Hranice 11 dachówka przesuwna, angoba antracyt

NATURALNA

ANGOBA

czerwona

Hranice 11 dachówka przesuwna, angoba czerwona
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GLAZURA „AMADEUSZ“

brązowa

antracyt

czerwona

czarna

Falcówka 11
Głębokie żłobienie w częściach górnej i bocznej zwiększa szczelność pokrycia i dlatego mogą zostać wykorzystane w regionach o ekstremalnie trudnych warunkach klimatycznych.
DANE TECHNICZNE
Szerokość całkowita

275 mm

Długość całkowita

433 mm

Długość pokrycia

390 mm

Waga 1 szt.

3,8 kg

Zużycie na 1 m

2

11,1 szt.

MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁACI
Nachylenie bezpieczne

30°

Minimalne pochylenie dachu

20°

Falcówka 11, glazura kasztanowa

NATURALNA

ANGOBA

miedziana

GLAZURA

ciemno brązowa

kasztanowa

graﬁtowa

Falcówka 11, glazura graﬁtowa
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Karpiówka
Karpiówka to tradycyjna gładka dachówka z możliwością pokrycia również różnych obłych kształtów (wole
oko, stożek, kosze dachowe). Dostarczany z przekrojem okrągłym lub segmentowym. Karpiówka może być
układana na łuskę lub podwójnie.
DANE TECHNICZNE

Režná

Pov. upr.*

Szerokość całkowita

180 mm

190 mm

Długość całkowita

380 mm

400 mm

Waga 1 szt.

1,7 kg

cca 2 kg

od 36 szt.

od 32 szt.

Zużycie na 1 m

2

MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁACI
Nachylenie bezpieczne

30°

Minimalne pochylenie dachu

20°

Karpiówka, naturalna

NATURALNA

wykrój
okrągły

wykrój
segmentowy

ANGOBA

czerwona

miedziana

brązowa

antyczna

GLAZURA

zielona
trawowa

zielona
mechowa

nero

granit

antracyt

ciemno
zielona

GLAZURA „AMADEUSZ“

zielona
liściasta

ciemno
niebieska

brązowa

Jasno
niebieska

czerwona

czarna

natur

Karpiówka 19 x 40, angoba czerwona

Karpiówka 19 x 40, glazura „Amadeusz“ czarna
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ciemno
brązowa

szara

Stodo 12
DACHÓWKA PRZESUWNA

Część wierzchnia została zaopatrzona w jedno średnie
płaskie żłobienie, zatem po położeniu tworzy delikatną
i spokojną strukturę na powierzchni dachu.

DANE TECHNICZNE
Szerokość całkowita

275 mm

Długość całkowita

433 mm

Długość pokrycia

323–363 mm

Waga 1 szt.

3,6 kg

Zużycie na 1 m

2

od 12 szt.

MINIMALNY KĄT NACHYLENIA POŁACI
Nachylenie bezpieczne

30°

Minimalne pochylenie dachu

20°

Stodo 12 dachówka przesuwna, glazura „Amadeusz“ natur

NATURALNA

ANGOBA

miedziana

GLAZURA

ciemno brązowa

antracyt

kasztanowa

GLAZURA „AMADEUSZ“

graﬁtowa

natur

Stodo 12 dachówka przesuwna, glazura graﬁtowa
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System dachów TONDACH
to najlepsze rozwiązanie dla
DZIĘKI ORYGINALNOŚCI I DOSKONAŁEJ JAKOŚCI AKCESORIÓW, TONDACH
OFERUJE KOMPLETNE I FUNKCJONALNE DACHY O WYSOKIEJ JAKOŚCI
I DŁUGOTRWAŁEJ WYTRZYMAŁOŚCI.

1

KONSTRUKCJA PODDASZA

Zabezpieczająca folia hydroizolacyjna TONDACH, z wysokim
stopniem dyfuzyjności, przepuszczająca parę wodną,
niezawodnie chroni konstrukcję dachu.

2

ŚWIETLIKI I WYJŚCIA NA DACH

Wpuśćcie światło do pomieszczeń bez okien! TONDACH
oferuje eleganckie sposoby rozjaśnienia wnętrza i sprawdzone
okna dachowe.

6
3

KOMPLETNA WENTYLACJA

Zestaw wentylacyjny TONDACH składa się z dachówki
z otworem wylotowym, rury wentylacyjnej i zestawu
(węża, uszczelki, kleju).
Komplet niezawodnie zapobiega wnikaniu wody przez poszycie
dachu w punkcie połączenia.

4

TAŚMY WENTYLACYJNE KALENICY I NAROŻY

Taśmy (pasy) wentylacyjne TONDACH na kalenicy i w narożach
zapewniają wymaganą szczelność, umożliwiając jednocześnie
wentylację dachu.
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1

Twojego dachu
5

ZAKOŃCZENIE KALENICY I SZCZYTU

Obszar zakończenia kalenicy i szczytu jest poddawany wielkim
obciążeniom. Akcesoria ceramiczne do ich wykończenia oraz
dachówki krawędziowe zapewniają doskonałe zabezpieczenie
przed deszczem, gradem i śniegiem.

6

OCHRONA PRZED WIATREM

Zaciski i śruby montażowe zapewniają odpowiednią ochronę
przed wiatrem.

7

SYSTEM ANTYŚNIEGOWY

System antyśniegowy i akcesoria zapobiegają
niekontrolowanemu zsuwania się śniegu.

4

5
3
2

7
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Porady
przedstawicieli
handlowych
POTRZEBUJĄ PAŃSTWO POMOCY W WYBORZE
POKRYCIA DACHU ALBO MAJĄ PAŃSTWO
JAKIEŚ PYTANIA?
Przedstawiciele handlowi spółki TONDACH
chętnie udzielą Państwu informacji i porad
w następujących dziedzinach:
wybór odpowiednich dachówek TONDACH
na Państwa dach,
wykonanie bezpłatnych obliczeń – zużycie
materiału potrzebnego na pokrycie dachu,
przygotowanie niezobowiązującej oferty
indywidualnej,
informacje o systemie rekonstrukcji TONDACH,
pomoc w doborze akcesoriów ceramicznych
i nieceramicznych TONDACH,
zalecenia dotyczące odpowiednich dostawców
dachówek,
zalecenia dotyczące odpowiedniej ﬁrmy
realizującej projekt.

TONDACH oferuje
bezpłatne porady
14

Stodo 12 dachówka przesuwna, glazura graﬁtowa

Więcej informacji o produktach
na stronie: www.tondach.pl
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Marsylka 12, glazura „Amadeusz“ czarna

ORYGINALNA DACHÓWKA CERAMICZNA TONDACH

służy pokoleniom
Dachówka ceramiczna TONDACH doskonale traﬁa w gust klientów i spełnia ich specyﬁczne wymagania.
TONDACH – dach o ponadczasowej wartości z 33-letnią gwarancją.

ZAMÓWIENIA
Grzegorz Keplinger
tel.: 0605 211 707
e-mail: keplinger@tondach.pl
fax: 0048 71 339 84 96

www.tondach.pl

Krzysztof Różycki
tel.: 0502 294 601
e-mail: rozycki@tondach.pl

TONDACH Česká republika s. r. o.
Bělotínská 722, 753 18 Hranice
tel.: +420 581 673 235
fax: +420 581 673 260
e-mail: vorlova@tondach.cz

11/2014 • Kolory dachówek pokazane w katalogu moga różnić się w rzeczywistości ze względu na technikę druku.
Błędy w druku i tekście zastrzeżone. Zmiany techniczne i cechy produktów zastrzeżone.

PARTNER FIRMY TONDACH:

