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Prehľad pálených škridiel

®

Prehľad povrchových úprav

Razené škridly veľkoformátové

Prírodná

Razené škridly maloformátové

Engoby E1

Základná ponuka

00   

Mediteran

Brnenka
posuvná škridla

Twist

Rumba

Bolero

Samba 11

posuvná škridla

posuvná škridla

posuvná škridla

posuvná škridla

hnedá

antik

čierna

81   
terakota

43   
červená - antik
(duo)

48   
piesková - antik

53
bronz

54
patina

šedá

svetlozelená

modrá

nero

granit

tmavozelená

85   
gaštanová

99   
vínová

antik trio

višňová

čierna

natur

biela

zelená F421y

zelená F307y

zelená F420y

tmavomodrá

hnedá

svetlomodrá

39   
bridlicovočierna

42   
tmavohnedá

Engoby E2

Ťahané škridly

Bobrovka
okrúhly/segmentový rez

medenohnedá

Engoba

Bravura Plus
posuvná škridla

prírodná

červená

Drážková Bobrovka hladká
okrúhly/rovný rez

Razené škridly

Románska

Ťahané škridly

Francúzska 12

Stodo

Drážková
Bobrovka

Steinbrück®
posuvná škridla

Bobrovka
okrúhly rez

73   
sivá

Bobrovka
staromestská

Glazúry

posuvná škridla

R4

Glazúry Amadeus

Ponuka na objednávku
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Venus

Figaro
posuvná škridla

Carmen

Bobrovka
segmentový rez / špicatá / gotická

Viedenská škridla
hranatá / zaoblená

gaštanovohnedá

Bobrovka
vežová

Prejzová škridla
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Sulm

Mulde

posuvná škridla

posuvná škridla

Pražský prejz

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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Aká je Vaša predstava strešnej krytiny?

Čas pracuje
pre keramiku.
Potrebujete novú strešnú krytinu?
Zbierajte informácie? Pýtajte sa!
1) Aká je Vaša predstava
strešnej krytiny?
2) Aké sú výhody pálenej krytiny?
3) Súvisí nasiakavosť s mrazu
vzdornosťou krytiny?
4) Keramický črep: Tlmí zvuk?
Aktívne dýcha?
5) Je pálený keramický črep recyklo
vateľný?

- z čoho je krytina vyrobená - ide o prírodné produkty?
- ako dlho je stálofarebná, nezmení sa vzhľad krytiny
počas jej životnosti?

1

Pálená krytina chráni objekt pred
prehriatím.

2

Keramická krytina je časovo neobmedzene UV stabilná - počas celej životnosti.
Škridla nemení svoj odtieň a nevybledne
vplyvom slnečného žiarenia.

Keramická krytina ako íl vypálený pri teplotách nad 1000 ˚C je časovo neobmedzene UV stabilná - počas celej životnosti krytiny. To znamená, že
škridly nemenia svoj odtieň a nevyblednú vplyvom slnečného žiarenia. To
platí i pre keramické škridly s farebne upraveným povrchom, ktorý sa vytvára
engobovaním alebo glazovaním. V oboch prípadoch ide o nanášanie tenkej
vrstvy ílovej suspenzie s potrebnými oxidmi kovu (v závislosti od požadovaného farebného odtieňa) na vysušenú škridlu pred vypálením. V peci dôjde
k nataveniu - prepojeniu keramickej väzby a tým sa farebný povrch stáva
rovnako odolným ako škridla samotná.
„Strecha je korunou domu“- preto musí strešná krytina splniť estetické predstavy majiteľa objektu.

Pálená krytina vyrobená z hliny bez akýchkoľvek prísad pôsobí na dome prirodzene. Rôznorodosť ílu spolu s rôznymi podmienkami v peci pri vypaľovaní
škridiel vytvárajú malé farebné rozdiely v plochách strešného plášťa, čo ešte
zvýrazní prírodný charakter strechy a sú zároveň dôkazom pôvodu výrobku.
Vďaka tvárnosti ílu je možné vyrobiť rozmanité tvary škridiel, vysoké drážky
ale aj keramické funkčné i ozdobné príslušenstvo. Hĺbka a členitosť reliéfu
škridiel má okrem estetického aj fyzikálny význam - spolu s farebnosťou
povrchu sa podieľa na odrazivosti slnečného tepelného žiarenia; v zime sa
pomerne dobre udrží teplo v podstrešnom priestore, v lete naopak pálená
krytina chráni objekt pred prehriatím.
Strešná krytina je počas celej svojej životnosti tvrdo skúšaná:
- dažďom
- slnečným žiarením
- pôsobením agresívneho plynného prostredia a kyslých dažďov, ktoré sú
vedľajším produktom priemyselnej a živočíšnej výroby, automobilizmu,
spracovania odpadov
- zaťažením snehom, vetrom
- mrazom

3

Pálená krytina je ohňovzdorná
a nehorľavá.

- bude ju treba opätovne chrániť - dodatočne natierať;
s akými nákladmi?

4

Pálená krytina je odolná voči kyslým
a zásaditým látkam.

- aké má tepelnotechnické parametre: tepelnú vodivosť,
súč. difúzie vodnej pary, súč. vzduchovej priepustnosti, ...
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Pálená krytina nevyžaduje
žiadnu údržbu, žiadne dodatočné nátery.

- ako dlho bude odolná voči agresívnym vplyvom prostredia?

- aké má akustické vlastnosti?
- prečo by mala byť ľahká? (môže mať ľahká krytina
uvedené parametre?)

Aké sú ďaľšie výhody pálenej krytiny?

- akú má životnosť?

Životnosť strešnej krytiny je časový úsek, v ktorom je schopná odolávať uvedeným poveternostným vplyvom pri zachovaní plnej funkčnosti. Koncern
TONDACH deklaruje životnosť pálených škridiel minimálne 80 - 100 rokov,
pričom v praxi sa stretávame s pálenou krytinou oveľa staršou a stále funkčnou (napr. keramická škridla z roku 1736, Stupava, STUPAVSKÁ KRČMA).

- aké budú náklady na údržbu?
- akú poskytuje výrobca záruku?
- na aké vlastnosti poskytuje záruku?
(stálofarebnosť, trvácnosť povrchu, ...)

Pálená krytina je ohňovzdorná a nehorľavá.
Pevnosť keramickej škridly je daná pevnosťou keramickej väzby, ktorá sa vytvorí v procese výpalu ílu, po ktorom je odolná voči mechanickým vplyvom.
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Èo rozhoduje

e výhody pálenej krytiny ?

Jedinečnou vlastnosťou keramiky je odolnosť voči kyslým a zásaditým látkam obsiahnutých v atmosfére (STN 75 5122). Agresívne látky prítomné
v ovzduší nenarúšajú povrch ani štruktúru keramickej väzby a nemajú vplyv
ani na jej farebný odtieň.

Keramická škridla je (tak, ako v severských krajinách) testovaná najprísnejšími kritériami na mrazuvzdornosť - podľa normy EN 1304 na 150
zmrazovacích cyklov.

Aké sú ïa¾šie výhody pálenej krytiny ?

Pórovitý keramický črep aktívne dýcha, prepúšťa vodnú paru, ľahko sa
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Keramický črep aktívne dýcha, prepúšťa vodnú paru a je nepresiakavý.Pálená

nezávadnosti.
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Keramický èrep aktívne d
a je nepresiakavý.

krytina je ohòovzdorná
a nehor¾avá.
Tento pocit nie je založený len na vzťahu človeka k prírodnému materiálu hline, ale má aj reálny základ v hodnotách fyzikálnych veličín:
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Tieto vlastnosti má pálená krytina vďaka
surovine - ílu, spracovaniu, výpalu,
hrúbky a hmotnosti škridiel.
Keramická krytina je 100% prírodný
materiál.
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Konštrukcia krovu je zaťažovaná stálym a náhodilým zaťažením (STN 73 0035).
Stále zaťažnie:
− tiaž samotnej nosnej konštrukcie
− tiaž trvalých súèastí krovu: podh¾ad, tepelná izolácia, strešné okná, krytina
Náhodilé zaťaženie:
− klimatické: zaťaženie vetrom (pod¾a oblasti 45 − 85 kg/m2), zaťaženie
snehom (pod¾a oblasti 50 − 150 a viac kg/ m2),
− montážne − tiaž osôb, súèastí a hmôt urèených pre obsluhu, údržbu
a opravu zariadení a predmetov v strešnom plášti, …
Urèujúcim faktorom pri návrhu konštrukcie krovu a teda i výšky krokiev sa
stáva minimálna odporúèaná hrúbka tepelnej izolácie (23 cm), ktorá zabezpeèí dostatoèný tepelný odpor strešného pláša.
V koneènom dôsledku teda samotná hmotnosť pálenej krytiny (od 35 kg)
nie je pri návrhu konštrukcie krovu rozhodujúca.

„Dnes sa uznáva predovšetkým cena, ale hodnota ničoho.“
(Oscar Wilde)
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Škridly majú znovupredajnú hodnotu.

12

Pálený keramický črep je výnimočný
a reciklovateľný.

„Potom, ako sa všetko vyskúšalo, nenašlo sa nič vhodnejšieho ako pálená
strešná škridla.“
(Leon Battista Alberti)

Jedinečné vlastnosti pálenej keramickej krytiny získame z prírodného materiálu - ílu homogenizovaním v kolesovom mlyne, viacnásobným mletím vo
valcových štrbinových mlynoch, odležaním, vákuovaním a vytváraním v závitových a raziacich lisoch, sušením, vypaľovaním pri teplotách nad 1000˚C.
Takýto výrobný proces je náročný na spotrebu energií a investície do technologických zariadení. Takto získaná kvalita a vlastnosti pálenej krytiny sa
premietnu do ceny škridiel a keramického príslušenstva.

Pálený keramický črep je výnimočný a recyklovateľný.

Počas životnosti pálenej krytiny je možné škridly viacnásobne
použiť, a tak majú znovupredajnú hodnotu.

Z pred viac ako 23 000 rokov sa nám dochovali sošky z pálenej hliny (Južná
Morava), z pred 7 000 rokov hlinené tehly. S prvými pálenými strešnými
škridlami sa stretávame približne v období 800 rokov pr.n.l.

Pálený keramický črep je z pohľadu životnosti a úžitkových vlastností výnimočný a z ekologického hľadiska plnohodnotne recyklovateľný. Jeho
tradícia a obľúbenosť siaha od hlbokej histórie až po súčasnosť, čo je zároveň potvrdením jedinečnosti materiálu. Materiálu, ktorý pochádza z prírody
a môže sa do nej vrátiť.

„Nie je múdre platiť veľa, ale je hlúpe platiť príliš málo.
Ak platíte príliš veľa, prichádzate o málo peňazí.
Ak platíte veľmi málo, môžete prísť o všetko, pretože to, čo ste
kúpili, „neurobí“ to, na čo ste to kúpili.
Nie je možné platiť málo a dostať veľa.
Keď uzavriete obchod s niekym, kto má lacnejšiu ponuku, mali by
ste kalkulovať s ďalšími „rizikovými nákladmi“.
A pokiaľ to urobíte, môžete rovno kúpiť niečo lepšie.“
(John Ruskin, 1819 - 1900)
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TONDACH
Bravura Plus

TONDACH
PREMYSLENÝ DVOJITÝ
DRÁŽKOVÝ SYSTÉM
a vodná drážka v hlavovej časti
zabezpečuje rýchly odvod vody
a pomáha chrániť budovu
pred vlhkosťou a prachom

výber suroviny a výnimočný spôsob spracovania
garantujú ŠPIČKOVÚ MECHANICKÚ PEVNOSŤ
pri optimálnej hmotnosti a hrúbke krytiny

Vďaka novým revolučným technológiám je spracovanie škridiel
na vysokej remeselnej úrovni a vytvára odolnú i trvácnu krytinu
so ŽIVOTNOSŤOU min. 80 – 100 ROKOV bez akejkoľvek údržby

hladký povrch škridly
redukuje usadzovanie
nečistôt

kvalitné prírodné pigmenty a náročná
technika vypaľovania (nad 1000 °C) garantujú
TRVÁCNOSŤ A BEZKONKURENČNÚ
FAREBNÚ STÁLOSŤ

vhodné na nové strechy
aj rekonštrukcie - schopnosť
prispôsobiť sa pôvodnému latovaniu
zjednodušuje rekonštrukciu starších striech

možnosť posunu škridly
až o 8 cm uľahčuje montáž,
šetrí rezivo a materiál

Engoba E

Prírodná
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100% Prírodný
materiál

príjemný tvar vytvára na streche
jednoduché čisté línie
EXTRÉMNA ODOLNOSŤ materiálu chráni
pred najtvrdšími poveternostnými vplyvmi
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ponuka ZÁKLADNÁ
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TONDACH
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Základná ponuka

TONDACH
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Základná ponuka
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Twist posuvná škridla
Engoba

Engoba E1

81
terakota

príjemný tvar vytvára na streche jednoduché čisté línie

Glazúry
Amadeus

Engoby E1
10
červená

medenohnedá

možnosť posunu škridly až o 8 cm uľahčuje montáž,
šetrí rezivo a materiál

šetrí prácu pokrývača - veľký formát škridle
umožňuje jednoduchšiu a rýchlejšiu pokládku
a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát

dvojitý drážkový systém a vodná drážka v hlavovej
časti zabezpečuje rýchly odvod vody a pomáha chrániť
budovu pred vlhkosťou a prachom

vďaka najmodernejším výrobným technológiám
je spracovanie škridly mimoriadne precízne
a na vysokej remeselnej úrovni

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 43,0 cm

Celková šírka

cca 25,5 cm

Krycia dĺžka *

Spotreba

Celková dĺžka

43
červená - antik (duo)*

70
višňová*

71
čierna*

cca 50,0 cm

Celková šírka
Krycia dĺžka**

cca 21,3 cm

Hmotnosť

13
hnedá*

Technické údaje:

cca 28,0 – 36,0 cm

Krycia šírka

40
čierna

škridla je vhodná na nové domy, aj
na rekonštrukcie

vhodná na nové strechy aj rekonštrukcie - má
schopnosť prispôsobiť sa pôvodnému latovaniu

cca 30,0 cm
cca 37,0 – 42,5 cm

Krycia šírka

cca 2,8 kg/ks

cca 25,5 cm

Hmotnosť (ks)

cca 13,1 – 16,8 ks/m2

Spotreba

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

Odporúčané latovanie

cca 3,6 kg/ks
cca 9,3 – 10,6 ks/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.
Bravura Plus, prírodná
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Bravura Plus posuvná škridla
Prírodná

goba - tera

* Tovar na objednávku.
** Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Ilustračné foto
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TONDACH
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®

Základná ponuka
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Rumba posuvná škridla

Bolero posuvná škridla

Engoba

Engoba

81
terakota

Engoby E1
10
červená

medenohnedá

40
čierna

13
hnedá*

43
červená - antik (duo)*

81
terakota

Engoby E1
10
červená

medenohnedá

škridla vhodná aj na domy typu bungalov
so strechou s nízkym sklonom

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

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

vďaka najmodernejším výrobným technológiám
je spracovanie škridly mimoriadne precízne
a na vysokej remeselnej úrovni

výber suroviny a výnimočný spôsob spracovania
garantujú špičkovú mechanickú pevnosť
pri optimálnej hmotnosti a hrúbke krytiny
Celková dĺžka

cca 50,0 cm

Celková dĺžka

Celková šírka

cca 30,0 cm

Celková šírka

Krycia dĺžka **
Krycia šírka
Hmotnosť (ks)
Spotreba
Odporúčané latovanie

40
čierna

13
hnedá*

43
červená - antik (duo)*

Technické údaje:

Technické údaje:

Krycia dĺžka**

cca 39,0 - 41,5 cm

cca 30,0 cm
cca 37,0 – 42,5 cm
cca 25,5 cm

Hmotnosť (ks)
Spotreba

cca 9,9 - 10,5 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 39,0 - 41,5 cm

* Tovar na objednávku.
** Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

cca 50,0 cm

Krycia šírka

cca 24,4 cm
cca 4,0 kg/ks

cca 4,0 kg/ks
cca 9,3 – 10,6 ks/m2
cca 37,0 - 42,5 cm

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

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

16
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Rumba, engoba hnedá

* Tovar na objednávku.
** Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Bolero, engoba čierna

17

TONDACH

®

Základná ponuka

prírodná

Glazúry
Amadeus

Engoby E1
10
červená

13
hnedá

40
čierna

43
červená - antik (duo)*

70
višňová

Prírodná
71
čierna

prírodná

Engoby E1
10
červená

19
antik *

veľkoformátová posuvná škridla

-

dodá vášmu domu nádych prímorskej klímy

možnosť posunu škridle uľahčuje montáž, šetrí
rezivo a materiál

-

hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie
už od sklonu strechy 12o

hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie
škridle aj na domy typu bungalov, so sklonom
strechy už od 12o

-

zaujímavé a jedinečné povrchové úpravy

Technické údaje:
cca 47,0 cm

Celková dĺžka

cca 43,0 cm

Celková šírka

cca 28,0 cm

Celková šírka

cca 27,0 cm

Krycia dĺžka **

cca 35,5 cm

cca 35,5 - 38,0 cm

Krycia šírka

cca 22,8 cm

Krycia šírka

Hmotnosť

cca 3,7 kg/ks

Hmotnosť

Spotreba

od 11,5 ks/m2

Spotreba

Odporúčané latovanie

48

piesková - antik *

53

bronz *

54

patina *

Technické údaje:

Celková dĺžka
Krycia dĺžka **

cca 36,0 - 37,5 cm

Odporúčané latovanie

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

18

Základná ponuka

Mediteran

Samba 11 posuvná škridla
Prírodná

TONDACH

®

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)
Samba 11, prírodná

* Tovar na objednávku.
** Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Mediteran, engoba antik

19
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Brnenka
Prírodná

prírodná

®

Základná ponuka

TONDACH

®

Referencie

posuvná škridla
Samba 11, glazúra Amadeus čierna

Engoby E1
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

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.

20

Brnenka, prírodná

Bobrovka okrúhly rez, prírodná
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Základná ponuka

N OV I N K A

N OV I N K A

Bobrovka okrúhly / segmentový rez

Drážková Bobrovka hladká okrúhly / rovný rez

Prírodná

Prírodná

Engoba E1
10
červená

prírodná

dlhá tradícia, dokonale dopĺňa a nenarúša
historický ráz stavby

-

možnosť kombinácie so starou krytinou

10
červená

prírodná

umožňuje vytvoriť neopakovateľné strechy
a riešiť komplikované strechy
-

Engoba E1

-

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

-

bočná drážka uľahčuje montáž a tým šetrí rezivo
i materiál

-

menšia spotreba škridiel na m2 znižuje hmotnosť
celej strechy

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 40,0 cm

Celková šírka
Latovanie - Dvojité kladenie

cca 19,0 cm

Technické údaje:

od 25° max.14,5 cm

Celková dĺžka

od 30° max.15,0 cm
od 35° max.16,0 cm

Krycia dĺžka *

od 40° max.16,5 cm

Spotreba

Spotreba

cca 1,9 kg/ks

Odporúčané latovanie

cca 30,4 - 35,3 ks/m2

cca 2,5 kg/ks
cca 18,0 – 21,5 ks/m2
cca 25,0 – 30,0 cm

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

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.

Bobrovka okrúhly rez, engoba červená

22

cca 18,6 cm

Hmotnosť

od 30° max. 30,0 cm

Hmotnosť

cca 21,0 cm
cca 25,0 – 30,0 cm

Krycia šírka

od 45° max.17,0 cm
Latovanie - Korunové kladenie

cca 40,0 cm

Celková šírka

Ilustračné foto

23
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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

Technické údaje:
Sklon strechy v stupňoch

Prírodná

Prírodná

Engoby E1

Spotreba ks/m2

Dvojité kladenie

prírodná

Bobrovka okrúhly rez

Vzdialenosť lát (a)

Engoby E1

od 25°

max. 14,5 cm

cca 35,3

od 30°

max. 15,0 cm

cca 34,2

od 35°

max. 16,0 cm

cca 32,0

od 40°

max. 16,5 cm

cca 31,2

od 45°

max. 17,0 cm

cca 30,4

Korunové kladenie

Engoby E2

Glazúry
Amadeus

Glazúry

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

10
červená

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

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

19
antik

-

13
12
medenohnedá hnedá

40
čierna

66
šedá

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.

Technické údaje:
Celková dĺžka

cca 40,0 cm

Celková šírka

cca 19,0 cm

Latovanie - Dvojité kladenie

Bobrovka staromestská okrúhly rez

Viedenská škridla staromestská

od 25° max.14,5 cm
od 30° max.15,0 cm
od 35° max.16,0 cm
od 40° max.16,5 cm
od 45° max.17,0 cm

Latovanie - Korunové kladenie

od 30° max. 30,0 cm

Hmotnosť
Spotreba

cca 2,1 kg/ks
cca 30,4 - 35,3 ks/m2

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

26

Bobrovka okrúhly rez, prírodná

Sanácia historickej strechy - Viedenská škridla staromestská.
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Drážková Bobrovka

Steinbrück®posuvná škridla

Francúzska 12

Románska

-

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

-

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

- 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

-

bočná drážka uľahčuje montáž a tým šetrí rezivo i materiál

-

-

-

menšia spotreba škridiel na m2 znižuje hmotnosť celej strechy

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

hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie už od sklonu
strechy 12o

-

zaujímavé farebné prevedenia

-

zaujímavé povrchové úpravy

Technické údaje:

Technické údaje:

Celková dĺžka

cca 40,0 cm

Celková šírka

Celková dĺžka

cca 22,3 cm

Krycia dĺžka *

Krycia dĺžka *

cca 19,9 cm

Hmotnosť
Odporúčané latovanie

Spotreba

cca 28,0 cm

Ukladanie

Technické údaje:

Technické údaje:

cca 22,3 cm

Celková dĺžka

cca 28,0 – 31,0 cm

Celková šírka

cca 27,7 cm

Celková šírka

cca 19,9 cm

Krycia dĺžka

cca 38,5 cm

Krycia dĺžka *

cca 2,9 kg/ks

Krycia šírka

cca 23,2 cm

Krycia šírka

cca 16,1 – 17,9 ks/m2

Odporúčané latovanie

na väzbu

- hlavový zámok vyžaduje presné latovanie

cca 46,5 cm

Hmotnosť

cca 17,8 – 20,1 ks/m2

- škridla je vhodná na pokrývanie moderných a historických stavieb

Celková dĺžka

Krycia šírka

cca 2,7 kg/ks

Spotreba

cca 40,0 cm

Celková šírka

cca 25,0 – 28,0 cm

Krycia šírka

Ukladanie

cca 31,0 cm
na väzbu

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

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.

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

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 28,0 cm
cca 36,5 - 38,0 cm
cca 22,3 cm

Hmotnosť
Spotreba

cca 3,6 kg/ks
cca 11,9 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 38,0 cm

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

Povrchové úpravy pálených škridiel Drážková Bobrovka a Steinbrück

Povrchové úpravy pálených škridiel Francúzska 12 a Románska

Prírodná

Prírodná
prírodná

Engoby E1

Engoby E1
10
červená

12
medenohnedá

13
hnedá

19
antik

40
čierna

šedá

17

svetlozelená

18

modrá

41

tmavozelená

10
červená

13
hnedá

70
višňová

71
čierna

40
čierna

Glazúry
Amadeus

66

Engoby E2
len pre
Drážkovú
Bobrovku

cca 46,5 cm

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

prírodná

99   

vínová
Drážková Bobrovka, engoba červená

28

®

Románska, engoba červená
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Stodo posuvná škridla

Pražský prejz

-

typ hospodárnej škridly moderného tvaru s neopakovateľnými
farebnými prevedeniami

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

-

posuvnosť škridly urýchľuje a zjednodušuje montáž, šetrí materiál
a rezivo

-

premyslený systém doplnkov umožňuje vytvoriť maximálne
funkčnú a bezpečnú strechu

Technické údaje:

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

Technické údaje:

spodný prejz
43,0 cm

cca 43,3 cm

Celková dĺžka (cca)

Celková šírka

cca 27,5 cm

Krycia dĺžka (cca)

cca 32,3 - 36,3 cm

Krycia šírka (cca)

Krycia šírka
Hmotnosť
Spotreba
Odporúčané latovanie

vrchný prejz
40,0 cm

35,0 cm
24,0 cm

Pražský prejz, prírodná

10,1 - 14,2 cm

cca 23,0 cm

Hmotnosť (ks)

2,8 kg

1,7 kg

cca 3,6 kg/ks

Spotreba (cca)

12,0 ks/m2

12,0 ks/m2

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)
* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Referencie

- je veľmi vhodná pre rekonštrukcie striech pamiatkovo chránených
objektov

Celková dĺžka
Krycia dĺžka *

TONDACH

®

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)

Povrchové úpravy pálenej škridly Stodo
Povrchové úpravy pálenej škridly Pražský prejz

Prírodná

Engoba E1

Prírodná
prírodná
prírodná

Engoby E1
12
medenohnedá

40
čierna

42   
tmavohnedá

19
antik

Špeciálna pokrývačská malta
ku krytine Pražský prejz

Glazúry
26   

39   

gaštanovohnedá bridlicovočierna

Stodo, glazúra bridlicovočierna

30

31

Čierna povrchová úprava
na škridlách Tondach „čierna engoba“

posuvné škridle

je viac
ako farba!
prierez povrchu engobovanej
škridly
VIDITEĽNÁ ČASŤ ENGOBY, GLAZÚRY

HLBOKO ZATAVENÁ
VRSTVA ENGOBY

KERAMICKÝ
ČREP

Sfarbenie keramickej krytiny spôsobujú prírodné oxidy kovov
pridávané do materiálu ešte pred
samotným výpalom. Náročnou
technológiou vypaľovania sa zatavia
do povrchu, čím vznikne neoddeliteľná vrstva, ktorá na rozdiel
od farbených povrchov odoláva voči
všetkým poveternostným vplyvom
a UV-žiareniu viac ako „len niekoľko rokov.“ Engoba nezmení svoju
farebnosť, t.z. sýtosť, charakter ani
intenzitu po celú dĺžku životnosti
krytiny. Výnimočne hladký povrch
zaručuje čistý a krásny vzhľad celej
strechy bez akejkoľvek údržby.

32

SAMBA 11

FIGARO

TWIST

EXCLUSIVE

TONDACH
®

TONDACH

®

Ponuka na objednávku

TONDACH

Ponuka na objednávku

Mulde posuvná škridla

Sulm 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

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

Celková dĺžka

cca 42,2 cm

Celková dĺžka

Celková šírka

cca 25,2 cm

Celková šírka

Krycia dĺžka *

cca 2,9 kg/ks

Spotreba (min.)

cca 14,9 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 20,5 cm

Hmotnosť

cca 2,9 kg/ks

Spotreba (min.)

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

Krycia šírka

cca 20,0 cm

Hmotnosť

cca 40,5 cm

Krycia dĺžka *

cca 30,6 - 33,6 cm

Krycia šírka

cca 14,5 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 33,1 cm

cca 33,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 17° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° 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.

Povrchové úpravy pálenej škridly Sulm

Povrchové úpravy pálenej škridly Mulde

Prírodná

Prírodná

Engoby E1
10
červená

prírodná

12
medenohnedá

Engoby E2

19
antik

13
hnedá

40
čierna

41
granit

tmavozelená

10
červená

prírodná

12
medenohnedá

71
čierna

Glazúry

72
natur

73
sivá

13
hnedá

19
antik

40
čierna

Glazúry
Amadeus

Engoby E2
70
višňová

85

gaštanová

Engoby E1

48

piesková - antik

Glazúry
Amadeus
nero

vhodná

Technické údaje:

Technické údaje:
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nero

granit

tmavozelená

70
višňová

85

gaštanová

71
čierna

72
natur

73
sivá

Glazúry
21
biela

36

®

22
zelená F421y

23
zelená F307y

24
zelená F420y

32
tmavomodrá

34
hnedá

36
svetlomodrá

21
biela

22
zelená F421y

23
zelená F307y

24
zelená F420y

32
tmavomodrá

34
hnedá

36
svetlomodrá
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Ponuka na objednávku

TONDACH
Figaro

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

Ponuka na objednávku

posuvná škridla

moderný jednoduchý tvar osloví nejedného staviteľa
pokrytie strechy

Technické údaje:

hladký povrch vytvára na streche dokonalý súlad

nízka spotreba na m2 uľahčuje

Technické údaje:

Celková dĺžka

cca 45,5 cm

Celková dĺžka

Celková šírka

cca 27,0 cm

Celková šírka

Krycia dĺžka *

cca 35,8 - 37,2 cm

Krycia šírka

cca 23,3 cm

Hmotnosť

cca 12,3 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 27,0 cm
cca 33,5 - 37,0 cm

Krycia šírka

cca 3,9 kg/ks

Spotreba (min.)

cca 45,5 cm

Krycia dĺžka *

cca 21,8 cm

Hmotnosť

cca 3,9 kg/ks

Spotreba (min.)

cca 36,8 cm

cca 11,6 ks/m2

Odporúčané latovanie

cca 36,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 17° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° s vodotesným podstreším)

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.

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

Povrchové úpravy pálenej škridly Carmen

Povrchové úpravy pálenej škridly Figaro

Prírodná

Prírodná

Engoby E1
10
červená

prírodná

12
13
medenohnedá hnedá

19
antik

40
čierna

Engoby E1
10
červená

48

prírodná

piesková - antik

12
medenohnedá

13
hnedá

19
antik

40
čierna

Engoby E2

Engoby E2
41

nero

38

®

granit

tmavozelená

41

nero

granit

tmavozelená

85

gaštanová
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Ponuka na objednávku

TONDACH

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

hlboké hlavové a bočné drážkovanie bezpečne odvádza vodu a chráni strechu pred nápormi vetra
dodá vášmu domu typický južanský štýl
vhodná na domy s nízkym sklonom strechy, už od 12o

Technické údaje:

Technické údaje:

Celková dĺžka

cca 40,0 cm

Celková dĺžka

Celková šírka

cca 19,0 cm

Celková šírka

Latovanie - Dvojité kladenie

Latovanie - Korunové kladenie

cca 29,0 cm

Krycia dĺžka *

od 30° max.15,0 cm

Krycia šírka

od 35° max.16,0 cm

Hmotnosť

od 40° max.16,5 cm

Spotreba (min.)

od 45° max.17,0 cm

Odporúčané latovanie

od 30° max. 30,0 cm

Bezpečný sklon strechy od 22°
(od 17° s poistnou hydroizoláciou a debnením)
(od 12° s vodotesným podstreším)

cca 2,1 kg/ks

Spotreba

cca 48,5 cm

od 25° max.14,5 cm

Hmotnosť

cca 30,4 - 35,3 ks/m2

cca 36,5 - 38,5 cm
cca 23,0 cm
cca 3,6 kg/ks
cca 11,0 ks/m2

Povrchové úpravy pálenej škridly Bobrovka okrúhly rez

Povrchové úpravy pálenej škridly Venus

Glazúry
Amadeus

Engoby E1
71
čierna

72
natur

cca 37,0 cm

* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

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

70
višňová

Ponuka na objednávku

Venus

Bobrovka okrúhly rez

Engoba E2
19
antik

73
sivá

48

piesková - antik

R4
antik trio

Glazúra
Amadeus

Glazúry
21
biela

40

®

23
zelená F307y

24
zelená F420y

32
tmavomodrá

34
hnedá

36
svetlomodrá

72
natur
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Ponuka na objednávku

Alpská

TONDACH

®

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
(dodávaná spolu
s tesniecou manžetou,
5 - 10 mm)

Základná prestupová škridla (podľa typu škridly)

Odvetrávacia rúra
keramická
(dodávaná spolu
s príslušenstvom)

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

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

variant ťahanej škridly s hranatým rezom

dokonale dopĺňa a nenarúša ráz stavby

veľkosť cca
32 cm

veľkosť cca
50 cm

veľkosť cca
60 cm

vhodná alternatíva šindľovej strechy
Ruža na hrebenáči

Vežička na hrebenáči

Kôň na hrebenáči

Vodník na hrebenáči

Lev na hrebenáči

(začiatok nárožia)

(začiatok nárožia)

Líška na hrebenáči

Technické údaje:
Celková dĺžka*

40,0; 42,0; 44,0 cm

Celková šírka
Latovanie - Dvojité kladenie

cca 19,0 cm

veľkosť cca
19 cm

veľkosť cca
21 cm

veľkosť cca
41 cm

veľkosť cca
60 cm

veľkosť cca
46 cm

veľkosť cca
26 cm

od 25° max.14,5 cm
od 30° max.15,0 cm
od 35° max.16,0 cm
od 40° max.16,5 cm
od 45° max.17,0 cm

Latovanie - Korunové kladenie

od 30° max. 30,0 cm

Spotreba

cca 30,4 - 35,3 ks/m

2

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

Žaba (nie je určená
na montáž na hrebenáč len ozdoba)
veľkosť cca
46 cm

Kohút (nie je určený
na montáž na hrebenáč
- len ozdoba)
veľkosť cca
50 cm

Kohút
na hrebenáči
veľkosť cca
54 cm

Kohút na hrebenáči

veľkosť cca
41 cm

Šiška na hrebenáči

veľkosť cca
52 cm

veľkosť cca
51 cm

* štandardnú zostavu tvoria škridle 3 rôznych dĺžok

Škridla je vyrábaná výlučne na zákazku podľa individuálnych podmienok.

Vežička na hrebenáči Sova na hrebenáči

Výr na hrebenáči

Mačka na hrebenáči

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

42

43

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)

Škridly plastové presvetľovacie - podľa typu:
Brnenka
Univerzálny
stúpací
komplet dlhý
s profilovaným
držiakom
80 x 25 cm

Univerzálny
stúpací komplet
krátky s rovným
držiakom
40 x 25 cm

Univerzálny
stúpací komplet
dlhý s rovným
držiakom
80 x 25 cm

Univerzálny
stúpací
komplet krátky
s profilovaným
držiakom
40 x 25 cm

Príchytka
hladkých
Skrutkový klinec
hrebenáčov (Al) s podložkou

Držiak hrebeňovej
laty s klincom
30 mm a 40 mm
(na objednávku 50 mm)

Mediteran

Dráž.Bobrovka hladká,
Steinbrück®,
Drážková
Bobrovka
Bobrovka

Produkty TONDACH Tuning sú z prvotriednych materiálov
a ponúkajú kompletné riešenie celého strešného systému.
Použitím jednotlivých originálnych komponentov TONDACH
Tuning zákazník získa 100% istotu kvality celej strechy.

Príchytky

Hrebeò / nárožie
Príchytka
drážkových
hrebenáčov (Al)

Bravura plus,
Mulde
Stodo*

Francúzska 12*

33 rokov

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

Stúpací systém

Garantujeme
funkčnosť príslušenstva

Držiak hrebeňovej
laty s klincom výškovo nastaviteľný
(na objednávku)

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

Príchytka univerzálna
(malých zlomkov)

Príchytka
BOBROVKY*
pre korunové krytie

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

Príchytka BOBROVKY*
hrúbka laty 40 mm

Vetranie

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

Odkvapový plech Al
(na objednávku Cu)
2000 mm x 170 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 olovo/cín
5000 x 250 mm, 5000 x 280 mm,
5000 x 320 mm, 5000 x 380 mm
(na hrebeň a nárožie)

Vetrací pás hliník
5000 x 280 mm, 5000 x 320 mm,
5000 x 370 mm (na hrebeň a nárožie)

Ochranný vetrací hrebeň
(polypropylén) 55 x 1000 mm

Strešné fólie

FOL - S

FOL - K

Vytláčacia pištoľ
(pre Dense-glue, 600 ml)*
Univerzálna lepiaca páska
TESCON (60 mm x 30 m)

NOVINKA
FOL-TWIN
POWER*

DASATOP*

Bleskozvod

FOL MONO*,
FOL MONO
double tape*

Tesniaca obojstranne lepiaca
PU-páska (60 mm x 30 m)

Základná platňa pre škridly:
STEINBRÜCK®,
DRÁŽKOVÁ
BOBROVKA,
DRÁŽKOVÁ
BOBROVKA
HLADKÁ,
BOBROVKA,
VIEDENSKÁ ŠKRIDLA

Zabezpeèenie
Príslušenstvo
(len na objednávku)
pre keramickú odvetrávaciu rúru

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

Flex – hadica k odvetrávacej
rúre keramickej

Lepidlo Dense-Glue
Príslušenstvo je dodávané
s odvetrávacou rúrou iba ako set.

Podpora k upevneniu
solárneho elementu

Solar
rúrový prestup Solar základná
platňa univerzálna,
univerzálny,
AL (antracit)
AL (antracit)

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

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

Prestup
pre satelit
(len na objednávku)

Prestup satelitného kompletu
kovový pre
razené a ťahané
škridly

Zobrazené nekeramické príslušenstvo je len na ilustráciu, o príslušenstve k jednotlivým typom škridiel sa informujte.
* tovar na objednávku
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Záveterná lišta
pre ťahané
škridly,
AL (červená)
2000 x 330 mm

Upevňovacia skrutka
(2 ks na zákl. platňu)

Tesniaca
manžeta na
tesnenie káblov
150 x 150 mm,
5 - 10 mm,
15 - 30 mm

Bezpečnostný hák
SDH 02

s označením

Tesniaci pás
okolo komína, AL
280 mm / 5 m

Skrutka pre
uchytenie základnej
platne

Základná platňa pre škridly:
SULM, MULDE, CARMEN,
FIGARO
Konkrétna špeciálna ponuka na
vyžiadanie po zaslaní vyplneného dotazníka www.tondach.sk
(Tondach Solar)

Hľadajte výrobky

Tesnenie komína
a oplechovanie štítu

TONDACH Solar (len na objednávku)
Lepidlo Dense-glue, 600 ml
(na lepenie presahov fólií)*

FOL - N

Tesniaci
pás úžľabia samolepiaci
60 a 75 mm x 1 m

Prestup
na turbo/
kondenzačný kotol

Anténna
priechodka

Držiak satelitu
48 mm
pre rozteč krokvy
50 - 95 cm

Plastová príruba s olovenou
manžetou,
125 mm

...istota je istota!

na tieto výrobky:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

stúpací komplet
protisnehový komplet
tesniaci pás okolo komína
držiak hrebeňovej laty
vetrací pás na hrebeň/nárožie
bezpečnostný hák
držiak bleskozvodu
pás úžľabia
odkvapový plech
záveterná lišta
ochranný pás proti vtákom
(hliníkový)

TONDACH

®

Strešný systém
7

1

Základná škridla Románska

2

Okrajová škridla

3

Vetracia škridla

32

9

22

33

30

35

4

8

36

5
37

4

Hrebeňová škridla

5

Hrebenáč drážkový

3

19

Odkvapová vetracia mriežka
univerzálna s hrebeňom

11
29

38

22

24
26

6
7

Ochranný pás proti vtákom
Ochranný vetrací hrebeň

10

Koncový hrebenáč drážkový - kvapka

20
2

Rozbočovací hrebenáč
Y pre drážkový hrebenáč

6

19
39

28

15

9

13

8

16

44

22

40

Príchytka Bobrovky

2
14

21

37

41

Bobrovka vetrací komplet

12

36
18

31

Tesniaci pás (Al) s lištou

5

39
27

1

19

34

42

43
17

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
12
13
14

46

Univerzálny stúpací komplet
dlhý 80x25cm

18

Protisnehová škridla Brnenka

19

Keramická prestupová škridla

20

Keramická odvetrávacia rúra

21

Príchytka hrebenáča

22

Vetrací pás (olovo/cín)

26

Protisnehový komplet
PHI - difúzne priepustná poistná
hydroizolačná fólia

25

6

Univerzálny stúpací komplet

23

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

Základná škridla Bravura Plus
Začiatočný uzáver
drážkového hrebenáča

35

27

PHI - vysoko difúzne priepustná
poistná hydroizolačná fólia

33

Univerzálny uzáver pre hladký
hrebenáč

43

Bleskozvodový držiak na škridlu

28

Základná škridla Bobrovka
okrúhly rez

34

Koncový hrebenáč hladký - kvapka

44

Prestup na turbo/kondenzačný kotol

Tesniaci pás úžľabia

Odkvapový plech

Vetrací pás (olovo/cín)

47

TONDACH
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Kontakty

Takto majú istotu
ešte aj naše deti.

3

4

1
2

Obchodní reprezentanti

Dôkazom
kvality
TONDACH
je záruka
až 33 rokov

Poèas tejto doby
spoloènosť nahradí
bezplatne všetky škridly TONDACH,

Poradenské
centrum
Obchod
Marketing

ktoré preukázate¾ne nespåòajú vlastnosti
stanovené normou EN 1304.
Naviac túto záruku spoloènosť poskytuje na všetky škridly TONDACH, vykazujúce
škody spôsobené mrazom, ktoré preukázate¾ne vznikli v dôsledku vád materiálu.

TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.
Železničná 53, 900 31 Stupava

1

Obchodný reprezentant pre Bratislavský a Trnavský kraj

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

2

Obchodný reprezentant pre Nitriansky
a Banskobystrický kraj

Technické poradenstvo
a výpočty striech
infolinka: +421/2/603 013 28
E-mail: poradenstvo@tondach.sk

3

Obchodný reprezentant pre Trenčiansky a Žilinský kraj

4

Obchodný reprezentant pre Košický a Prešovský kraj

Spoloènosť poèas týchto 33 rokov preberá náklady na výmenu vadných škridiel
vo výške vlastných nákladov pokrývaèa, ak montáž škridiel bola preukázate¾ne
vykonaná odborne spôsobilým pokrývaèom.
Spoloènosť si vyhradzuje právo na vykonanie výmeny škridiel vlastnými
pracovníkmi, alebo prostredníctvom inej poverenej osoby.
Poškodenia spôsobené mechanickým preťažením, vyššou mocou (napr.
víchricou), zmeny povrchu v dôsledku poveternostných vplyvov (napr. doèasný
výkvet alebo zarastanie machom), ako aj malé farebné rozdiely, nie sú kvalitatívnou

Sklad

TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.
Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno
Tel.: +421/46/51 899 12
		 +421/46/51 899 16
Fax: +421/46/51 899 46
E-mail: centrala@tondach.sk

0905/331 613

0905/804 578

0905/331 614

0905/458 444

fekete@tondach.sk

ruttkay@tondach.sk

mitura@tondach.sk

klescinsky@tondach.sk

Vedúci predaja
Dušan Štofko

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

vadou a preto nie sú ani predmetom záruky.

ďalšie podrobnosti o záruke sa dozviete v podmienkach uvedených na záručnom liste, alebo na stránkach
www.tondach.sk

www.tondach.sk
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