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Termékkínálat

Tangó Csárdás Keringõ Polka Palotás

Hódfarkú ívesvágású

Hódfarkú
szegmensvágású

Kastély Hódfarkú

Steyr Hódfarkú Hódfarkú
hegyes vágású

Gótikus Hódfarkú Templom Hódfarkú

Hódfarkú
18x38 cm / 19x40 cm

Húzott kerámia tetõcserepek

A Hódfarkú kerámia tetõcserép vágási formái

Sajtolt kerámia tetõcserepek

Nagyméretû kerámia tetõcserepek

Miért   tetõcserép?TONDACH kerámia

Twist Tangó+ Bolero Rumba

Hornyolt
ívesvágású

Hornyolt hullámos
ívesvágású és

egyenesvágású

Hornyolt
egyenesvágású

Hornyolt Hódfarkú
ívesvágású és

egyenesvágású

lekerekített
Táska

szögletes
Táska

Természetes anyag (100% természet). 
100%
TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET

A kiváló minõségû égetett agyag porózus 
szerkezetet biztosít. Korszerû,

környezetbarát elõállítás.

Minden idõjárási hatásnak ellenáll  
(viharok, jégesõ, havazás, hófúvás, kánikula stb.).
Megfelelõ védelem minden idõben.

A modern technológia segítségével  
kialakított speciálisan sima felület gátolja 

a szennyezõdések lerakódását.   

Hosszú élettartama alatt 
(kb. 80-100 év) 
nem igényel karbantartást. 
Értékmegõrzés 
generációkon keresztül. 
33 év garancia.

FELSÕ
HORONYRENDSZER

DUPLA OLDALSÓ 
HORONYRENDSZER

100%
TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET    Egészséges lakókörnyezet. Lélegzõ tetõ.
Segít kiegyenlíteni a nappali és éjszakai 
hõmérsékletingadozást. A nedvességet
könnyen felveszi és gyorsan leadja.

Fagyálló, saválló, lúgálló  
(pl. savas esõ, madárpiszok).

Gazdag szín- és formaválaszték
(natúr, engóbozott, mázas). 

Esztétikus megjelenés és páratlanul ellenálló felület.
Mesterséges színezéket, védõréteget nem tartalmaz. Az 1000 °C feletti 

égetés során a természetes színezõanyag – az engób – kémiailag egyesül 
a cseréppel, beleég az agyagba. 

Az engób tehát nem egy bevonat, hanem maga a cserép!

Porózus szerkezetének, 
formakiképzésének és az égetési 

eljárásnak köszönhetõen az optimális 
súly és méret mellett kiváló mechanikai 

szilárdságú.

A felsõ horonyrendszer, 
mely kizárólag kerámia 
tetõcserepeknél található 
meg, maximális védelmet 
biztosít alacsony 
hajlásszögû tetõk esetében 
is. A labirintusrendszer 
megakadályozza az esõ, a 
csapóesõ, a por és a porhó 
bejutását a fedés alá.

Az átgondolt dupla oldalsó horonyrendszer 
gyorsan elvezeti a vizet és védi az épületet 
nedvesség, illetve por ellen. 
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Színválaszték

* Csak elõzetes egyeztetés alapján leadott megrendelésre (várhatóan hosszabb szállítási határidõvel).
Egyéb termékek, egyedi engóbok és üvegmázak esetén – amennyiben azok mûszakilag kivitelezhetõk – egyedi árajánlatot adunk.

A színek tájékoztató jellegûek, nyomtatásban eltérhetnek az eredetitõl!

TÉGLAVÖRÖS

ENGÓBOZOTT

„AMADEUS” ÜVEGMÁZ

ÜVEGMÁZAK

téglavörös00

piros10 barna11 rézbarna12 sötétbarna*13 antik19

szürke*66

natúr*72borvörös*70 sötétszürke*73fekete*71

fehér*21 mohazöld*22 olivazöld*23 smaragdzöld*24

sötétkék*32 csokoládébarna*34 világoskék*36

(F421y  ) (F307y  ) (F420y  ) 

ezüst52

(Jelenleg 
és Palotáshoz!)  

csak Polkához

patina54

(Jelenleg 
Palotáshoz!)  

csak

bronz53

(Jelenleg 
és Palotáshoz!)  

csak Polkához

antracit40 piros antik43gránit*33 sötétzöld*41

néro*31

(Jelenleg 
Sulmhoz és Muldehoz!)  

csak

homok antik48

terrakotta81 gesztenyebarna85

(Jelenleg 
és Muldehoz!)  

csak Sulmhoz

õsz58

Engób - felületvédelem minden idõben

Mi is az engób vagy másnéven földfesték?

Az engób egy agyagásványt tartalmazó természetes színezõanyag, úgynevezett agyagiszap, amelyet a fazekasok 
már több ezer évvel ezelõtt is használtak, hogy edényeik szebb színûek, finomabb felületûek, és emellett tartósabbak 
is legyenek.

Ma az engóbot hasonlóan a régi technológiához, ám modern, számítógéppel vezérelt engóbozó soron, speciális szó-
rógépekkel viszik fel a megformázott és kiszárított nyers agyagcserépre az égetés elõtt. A modern technológia képes 
arra, hogy egy tetõcserép akár 3 különbözõ színárnyalatot is kapjon. Ez által olyan színkülönlegességeket is létre lehet 
hozni, mint a bronz, az ezüst vagy például a homok antik. Az engób a cserép kiégetése során az agyaggal kémiailag 
egyesül, beleég a felületbe. 
képez külön festékréteget a cserép felületén, hanem a kerámiacserép anyagának részévé válik. Ezáltal egy rendkívül 
ellenálló felület jön létre.

Ez azt jelenti, hogy az engób nem egy bevonat, hanem maga a cserép. Nemj

rendkívüli módon ellenáll a mechanikai igénybevételnek

jó vízlepergetõ képességgel rendelkezik

megakadályozza a mohásodást és a koszosodást

rendkívül erõs védelmet nyújt a szélsõséges
idõjárási hatásokkal szemben, mint pl. a viharok vagy a jégesõ

Az engóbozott kerámia tetõcserép

ellenáll a napfénynek

tûzálló

fagyálló

kimagaslóan esztétikus
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Hódfarkú

00 10 19

Téglavörös Engóbozott
piros, antik

A HÓDFARKÚ kerámia tetõcserép szakszerû kivitelezés esetén
kiválóan alkalmas ívek, hajlatok (vápa, ökörszemablak, élgerinc,
kör alaprajzú tornyok) kialakítására, egy látványosabb építészet
megteremtésére. Mûemlékek és modern épületek fedésére
egyaránt alkalmas. 

kerámia tetõcserép 18x38cm / 19x40cm

Hódfarkú
szegmens-

vágású

Steyr
Hódfarkú

Csúcsos
Hódfarkú

Hódfarkú
félköríves
vágású

Kastély
hódfarkú

Gótikus
Hódfarkú

Templom
Hódfarkú

lekerekített
Táska

szögletes
Táska

 

30,2 - 33,1 db/m

15,5 - 33,5 cm

kb. 2,0 kg/db

49,64-56,27 kg/m

2

2

 

33,8 - 37,3 db/m

14,5 - 31,5 cm

kb. 1,7 kg/db

49,20-55,95 kg/m 
2

2Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

Mûszaki adatok 18x38 cm 19x40 cm

ívesvágású / egyenesvágású
Hullámos ívesvágású / Hullámos egyenesvágásúHornyolt

00 10 19

Téglavörös Engóbozott
piros, antik

Mûszaki adatok
Hornyolt és hullámos 
ívesvágású

Hornyolt és  hullámos 
egyenesvágású

Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

 

18 - 21,5  db/m

25 - 29 cm

kb. 2,5 kg/db

45-53,75 kg/m 

2

2

 

18 - 21,5  db/m

28 - 32 cm

kb. 2,5 kg/db

45-53,75 kg/m

2

2

A HORNYOLT és a HORNYOLT HULLÁMOS kerámia  tetõcserép
szakszerû kivitelezés esetén kiválóan alkalmas igényes építészeti
megoldásokhoz. A legváltozatosabb tetõformák fedhetõk vele.
Gyors és egyszerû a felrakása, változtatható léctávolsága pedig
rugalmas felrakást tesz lehetõvé.
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kerámia tetõcserépTangó

A TANGÓ kerámia tetõcserép sajtolt technológiával készülõ, dupla hornyolású

tetõcserép. A dupla hornyoknak köszönhetõen a TANGÓ biztos, jól záródó tetõfedést

tesz lehetõvé. A TANGÓ felülete egyszerû, nyugodt rajzolatú.  A TANGÓ változtatható

léctávolságának köszönhetõen a tetõfelújítások ideális cserepe.

00 10 1911

Téglavörös Engóbozott
piros, barna, antik

2

2Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

Mûszaki adatok

14 - 17 db/m

28 - 35 cm

kb. 2,8 kg/db

39,2 - 47,6 kg/m

kerámia tetõcserépHornyolt hódfarkú

A Hornyolt Hódfarkú kerámia tetõcserép használatával a hazánkban hagyományos
és közkedvelt klasszikus hódfarkú hatás érhetõ el igen gazdaságosan. Az egy négy-
zetméterre jutó cserépszükséglet ugyanis jóval alacsonyabb, mint a hagyományos
Hódfarkú esetében. A hornyoknak köszönhetõen a Hornyolt Hódfarkú biztos, jól záró
tetõfedést biztosít.

00 10 19

Téglavörös Engóbozott
piros, antik

 

18 - 21,5 db/m

25 -28 cm

kb. 2,5 kg/db

45-53,75 kg/m
2

2Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

Mûszaki adatok

7170

„Amadeus” üvegmázas
borvörös, fekete
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kerámia tetõcserépKeringõ

00

Téglavörös

Csárdás kerámia tetõcserép

00

Téglavörös

A CSÁRDÁS kerámia tetõcserép sajtolt technológiával készülõ, dupla

hornyolású tetõcserép. A dupla hornyoknak köszönhetõen a CSÁRDÁS

biztos, jól záródó tetõfedést tesz lehetõvé. A CSÁRDÁS klasszikus

megjelenésû nyugodt rajzolatú tetõcserép.

A KERINGÕ kerámia tetõcserép sajtolt technológiával készülõ, dupla hornyolású

tetõcserép. A dupla hornyoknak köszönhetõen a KERINGÕ biztos, jól záródó

tetõfedést tesz lehetõvé. A speciálisan kialakított oldalhornyok rendkívül jó

vízelvezetõ képességet biztosítanak. A KERINGÕ rusztikus felületû tetõcserép,

amely mediterrán hangulatot kölcsönöz a tetõnek.

Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

Mûszaki adatok

2

213,2 db/m

35,5 cm

kb. 2,7 kg/db

35,6 kg/m2

2Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

Mûszaki adatok

14,0 db/m

33,5 cm

kb. 2,8 kg/db

39,2 kg/m
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kerámia tetõcserépPalotás

A PALOTÁS tetõcserép a mediterrán országok építészeti hangulatát hozza el hazánkba.
A természetességet a latinos temperamentummal ötvözõ új tetõcserép a korábbiaktól
eltérõ színeket és vonalakat visz a hétköznapokba. Alacsony hajlásszögû tetõknél is
kitûnõen alkalmazható. Kapható a Palotás tarka, fröcskölt kivitelben is. A fehéren fröcskölt
változat a Palotás Ezüst, míg a sárgásárnyalatban fröcskölt a Palotás Bronz nevet kapta.

00 10 19

Téglavörös Engóbozott
piros, antik, homok antik, ezüst, patina, bronz

Polka kerámia tetõcserép

00

Téglavörös

A POLKA kerámia tetõcserép sajtolt technológiával készülõ, dupla hornyolású

tetõcserép. A dupla hornyoknak köszönhetõen a POLKA biztos, jól záródó tetõfedést

tesz lehetõvé. A POLKA felülete egyszerû, nyugodt rajzolatú. A POLKA változtatható

léctávolságának köszönhetõen a tetõfelújítások ideális cserepe.

52 5453

48

2

2Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

Mûszaki adatok

13,1 db/m

35,5 cm

kb. 3 kg/db

39,3 kg/m2

2Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

Mûszaki adatok

13,1 - 16,8 db/m

28 - 36 cm

kb. 2,8 kg/db

36,7 - 47,0 kg/m



16 17

kerámia tetõcserépTangó+

A TANGÓ+ nagyformátumú prémium kerámia tetõcserép a Tondach legfrissebb újdonsága,
mely kiemelkedõ minõségû alapanyagból készül. Ez a tetõcserép ötvözi a nagy formátum,
és az igen népszerû, és felújításokhoz gyakran használt Tangó tetõcserép elõnyeit.
Újépítésekhez és felújításokhoz is kiválóan alkalmazható.

81 10

Terrakotta Engóbozott
piros, barna, rézbarna, antracit, homok antik

Twist

A TWIST nagyformátumú prémium kerámia tetõcserép a Tondach egyik nagyszerû újdon-
sága, mely kiemelkedõ minõségû alapanyagból készül, a legmodernebb gyártástechnoló-
giával. A harmóniát sugárzó Twist-tel fedett épület vonzza a tekintetet. A lendületes felület-
kialakítás egyedivé varázsolja a háztetõt, legyen szó akár új építésrõl, akár tetõfelújításról.

40 43

81 10 4012

Terrakotta Engóbozott
piros, rézbarna, antracit, piros antik, õsz

43

kerámia tetõcserép

2

2Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

Mûszaki adatok

2

2Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

Mûszaki adatok

8,8 - 9,3 db/m

37,0 - 42,5 cm

kb. 3,45 kg/db

30,36 - 32,09 kg/m

8,8 - 9,3 db/m

37,0 - 42,5 cm

kb. 3,45 kg/db

30,36 - 32,09 kg/m

1258 11
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kerámia tetõcserépBolero

A BOLERO nagyformátumú prémium kerámia tetõcserép a Tondach egyik nagyszerû
újdonsága, mely kiemelkedõ minõségû alapanyagból készül, a legmodernebb gyártás-
technológiával. A Bolero, nyugodt rajzolatú felületével a mai kor építészetének legmagasabb
elvárásait is teljesíti. Nagyszerû egyszerûségével a modern stílusú épületek méltó koronája.

81 10 4012

Terrakotta Engóbozott
piros, rézbarna, antracit, piros antik

Rumba kerámia tetõcserép

A RUMBA nagyformátumú prémium kerámia tetõcserép a Tondach egyik nagyszerû
újdonsága, mely kiemelkedõ minõségû alapanyagból készül, a legmodernebb
gyártástechnológiával. A lágy, ívelt felületû Rumba mediterrán hangulatot kölcsönöz
a tetõnek. A Rumba-fedés lakályosságot és temperamentumos életstílust sugall.

4381 10 4012

Terrakotta Engóbozott
piros, rézbarna, antracit, piros antik

43

2

2Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

Mûszaki adatok

2

2Anyagszükséglet

Léctávolság

Súly [kg/db]

Súly [kg/m ] 2

Mûszaki adatok

8,8 - 9,3 db/m

37,0 - 42,5 cm

kb. 4,0 kg/db

35,20 - 37,20 kg/m

8,8 - 9,3 db/m

39,0 - 41,5 cm

kb. 4,0 kg/db

35,20 - 37,20 kg/m
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Tuning

Szellozoszalag Gerinc/Él/Élgerinc lezárószalag

A TONDACH komplett tetõmegoldásokat kínál az építkezõk és a felújítók számára. A kerámia és nem kerámia

alap anyagú  tetõtartozékok teszik a tetõt biztonságosabbá  korszerûbbé  tartósabbá  esztétikusabbá, , és .

Mik azok az alapvetõ tetõtartozékok, melyek feltétlenül 
szükségesek ahhoz, hogy a tetõ akár 100 évig tetõ maradjon?

TONDACH alapcserép
A tetõcserép rendszerek alapeleme, 
1/1-es tetõcserépnek is nevezik. Igen
széles szín- és formaválaszték biztosítja 
a házak egyedi megjelenését.

TONDACH gerinccserép
Az egymásba metszõdõ tetõfelületek 
élmenti lezárására szolgáló egyedi íves 
zárócserép.

Sajtolt sima gerinccserép Hornyolt gerinccserép

TONDACH kerámia szellõzõcserép
A szakszerû tetõ elengedhetetlen tartozéka. Feladata, hogy 
a tetõszerkezetbe jutó nedvességet kiszellõztesse. A szük-
séges darabszámot szabványi elõírás határozza meg.

Kezdõ gerinccserép

A gerinccserepek ereszmenti indítása 
kezdõ gerinccseréppel a legszakszerûbb 
és legesztétikusabb.

Hármas gerincelosztó elem
Több összemetszõdõ él szakszerû le-
zárását biztosító kerámia tartozék elem.

Innovatív tetorendszer
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Mi történhet a tetõvel és a házzal,
ha nem építik be a szükséges kiegészítõket?

A szükséges tetõtartozékok szakszerû beépítése esetén azonban a tetõ védelmet nyújt minden

idõjárási hatással szemben, esztétikus és biztonságos lesz akár 100 éven át.

csökkenhet a hõszigetelõ hatás,

a belsõ felületeken penészesedés léphet fel, és

az egész tetõszerkezet károsodhat!

Ha nem használunk ellenlécet,

ha a kiszellõztetés nem  megoldott,

ha nem megfelelõ a tetõfólia minõsége

Hófogórács
Az ereszmenti hófogórács feladata a 
megcsúszó hótömeg felfogása.

Él, élgerinc, gerinc lezárószalag
Az él, az élgerinc és a gerinc esõ, por és porhó elleni 
védelmét látja el, valamint a perforáció segítségével biz-
tosítja a belsõ pára távozásának útját. 

Eresz szellõzõszalag
(madárvédõ és rovarvédõ háló)
Feladata az eresznél kialakított szellõzõnyílásnál a 
madár- és rovar elleni védelem biztosítása.

Kerámia hófogócserép és fém hófogóelem

Mûanyag eresz szellõzõelemek
(fésû nélküli illetve fésûs eresz szellõzõelem)
Az eresz szellõzés biztosítását szolgáló perforált
mûanyag ereszléc fésûvel vagy fésû nélkül.

TONDACH TUNING alátétfóliák
Az alátétfólia szerepe, hogy a vízzáró kiselemes tetõfe-
dést vízhatlan fedéssé egészítse ki. Az alátétfólia hasz-
nálata 

a por- és hómentesség érdeké-
ben 

tetõtér beépítésnél feltétlenül szükséges, 
üres padlástereknél 

ajánlott.

Csak minõségi fóliát vásároljon, hiszen ha a fólia idõ 
elõtt elöregszik, annak cseréje az egész tetõ megbon-
tásával jár!

A megfelelõ fólia kiválasztásához kérje szakember se-
gítségét! 

Innovatív tetorendszer Innovatív tetorendszer

Hófogó beépítése minden 25-75° közötti tetohajlásszög 
esetén szükséges. A pontszeru kerámia hófogócserép és a 
fém hófogóelem hóvágásra szolgál, melyeket 45°-os 
hajlásszög felett a teto teljes felületén, 45°-os vagy annál 
alacsonyabb tetohajlásszög esetén az eresz mentén 
elegendo beépíteni.

Fig ye lem!


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

