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MŰEMLÉKVÉDELEM A XXI. SZÁZADBAN



Minden időjárási
hatásnak ellenáll  

Miért kerámia tetőcserép?

Speciálisan sima felület 
gátolja a szennyeződések le-
rakódását   

Egészséges lakókörnyezet
Lélegző tető 100%

TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET

Gazdag szín- és formaválaszték
(natúr, mázas, üvegmázas) 

További termékinformáció: 
INFOVONAL: 06-40/27-37-37 (06-40/CSERÉP)
INTERNET: www.tondach.hu • www.tetocserep.hu • www.tondach.com

100%
TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET

Természetes anyag 
(100% természet) 100%

TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET

Hosszú élettartam
(kb. 80-100 év)

Optimális súly és méret
mellett kiváló mechanikai 
szilárdság

Fagyálló, saválló, lúgálló   



TONDACH®

Optimális súly és méret
mellett kiváló mechanikai 
szilárdság

                                 Tisztelt Partnerünk! Kedves Érdeklődő!

A TONDACH Magyarország Zrt. műemlékvédelmi kiadványát tartja a kezében. A brosúra célja, 
hogy a teljesség igénye nélkül bemutassa Önnek a TONDACH hozzájárulását kulturális örökségünk 
védelméhez. Igyekeztünk az ország minden tájáról, híres és jelentős történelmi múlttal 
rendelkező épületeket bemutatni. Az épületeken egy közös vonás mindenképpen felfedezhető: 
tetőfelújításuk során a kivitelezők  - a műemlékvédelem előírásait szigorúan betartva – TONDACH 
kerámia tetőcserepeket használtak. A választás nem véletlen, hiszen a természetbarát alapanyag, 
az agyag, évezredes múltra tekint vissza. 

Védelem? Tartósság? Esztétikum? Környezeti hatásokkal szembeni ellenállóság? Ezek olyan 
kérdések, melyekre az elmúlt évezredek tárgyi emlékei egyértelmű választ adnak.
 
Az első kínai császár életnagyságú cseréphadserege 2000 éve őrzi császára sírját tökéletes 
hadrendben a halottak birodalmában. Mintegy 5 méteres mélységből, hatezer kiégetett 
agyagfigura, kerámiacserép katona és ló került elő sértetlenül, tökéletes állapotban. A 
TONDACH kerámiacserepek időtállósága, tartóssága 80-100 évre biztosított. Nincs szükség 
semmilyen minőségjavító adalékra, kiegészítő felületkezelésre. A kerámiacserepet 950-1050 C 
hőmérsékleten, kemencében égetik ki. A magas égetési hőmérséklet, mint tűzpróba bizonyítja, 
hogy a kerámiacserép éghetetlen, erős hőhatásra sem deformálódik. Más tetőfedőanyagokkal 
ellentétben ezek a természetes anyagokból felépülő termékek (agyag, víz, tűz, levegő) biztosítják 
a tető természetes lélegzését és a tetőtér megfelelő mikroklímáját. A TONDACH tetőcserepek 
olyan környezetbarát termékek, amelyek a legmagasabb kivitelezői igényeket, műemlékvédelmi 
követelményeket is kielégítik. Ezért ajánlatos használatuk műemlékek felújítása során, legyen 
szó templomról, kastélyról, kúriáról, várról vagy akár közintézményről. Kiadványunkhoz kellemes 
lapozgatást kívánunk!

Kató Aladár
Vezérigazgató
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Termékkínálat műemlékfelújításhoz

Hódfarkú 
félkörívesvágású

Alapcserép:
18,0 x 38,0 cm,19,0 x 40,0 cm

Anyagszükséglet:
33,8-37,3 db/m2, 30,2-33,1 db/m2

Hódfarkú
szegmensvágású

Alapcserép:
19,0 x 40,0 cm

Anyagszükséglet:
30,2-33,1 db/m2

Kastély Hódfarkú
Alapcserép:

19,0 x 40,0 cm
Anyagszükséglet:
30,2-33,1 db/m2

Tatai Hornyolt 
ívesvágású
Alapcserép:

21,0 x 40,0 cm
Anyagszükséglet:
18,0-21,5 db/m2 

Tatai Hornyolt 
     egyenesvágású

      Alapcserép: 
     21,0 x 40,0 cm 

       Anyagszükséglet:
      17-19,2 db/m2

Hornyolt  ívesvágású
Alapcserép:

21,0 x 40,0 cm
Anyagszükséglet:
18,0-21,5 db/m2

Hornyolt  
egyenesvágású

Alapcserép:
21,0 x 40,0 cm

Anyagszükséglet:
17-19,2 db/m2

Hornyolt hullámos
Alapcserép:

21,0 x 40,0 cm
Anyagszükséglet:
18,0-21,5 db/m2

Tatai Hódfarkú 
Alapcserép: 

18,0 x 38,0 cm
Anyagszükséglet:
33,8-37,3 db/m2

Tatai Hódfarkú 
szegmensvágású

Alapcserép:
19,0 x 40,0 cm

Anyagszükséglet:
30,2-33,1 db/m2

A fenti termékek - a tatai termékkör kivételével - engóbozott és üvegmázas kivitelben is rendelhetőek. 
Az elérhető színválasztékról  kérjük tájékozódjon árjegyzékünkből.



A TONDACH kifejezetten műemléképületek és városrészek korhű felújításához fejlesztette ki az Óvárosi-cso-
magot. A koncepció lényege, hogy az Óvárosi-csomagba készülő kerámia tetőcserepeket barázdázott, kar-
cos felülettel állítjuk elő. Ez az eljárás ódon, patinás hangulatot kölcsönöz a termékeknek és a velük fedett 
tetőfelületeknek. Az Óvárosi-csomagot Hódfarkú és Táska szögletes formájú cserepekkel lehet rendelni. 
A termékek színe szándékosan nem homogén. Az Óvárosi-csomaggal fedett háztetők így szinte észrevétle-
nül újulnak meg, betartva a műemlékvédelmi előírásokat, szigorúan alkalmazkodva az ódon városképhez.

Óvárosi-csomag

19 x 42 cm 19 x 40 cm19 x 44 cm

19 x 44 cm 19 x 42 cm 19 x 40 cm

5





A török kiűzése után az ország leggazdagabb főúri 
családjai közé emelkedett Esterházyak 1720 - 1766 
között építtették át a XVII. századi kastélyt a 

„magyar Versailles”-já. A kastély fénykora 1768-tól 
1790-ig tartott. A kastély a II. világháború idején 
sokat szenvedett, berendezéseit elhurcolták. Az 
épület 1959-től működik  múzeumként. 

Tetőfedő-anyag: Csornai Hódfarkú egyenesvágású 
kerámia tetőcserép natúr színben a TONDACH-tól.

Fertődi  Kastély
(Fertőd)
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Sándor Palota
(Budapest)
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A Sándor Palota a budavári Szent György téren ta-
lálható. A tervezésről és az építkezésről mindössze 
egyetlen biztos dátum áll rendelkezésünkre: 1806-
ban „végezték be”. Budapest ostromában a palota 
súlyos károkat szenvedett. A részlegesen helyreállí-
tott épület egészen a 2000-es évek elejéig haszná-
laton kívül volt. A 90-es években megkezdődött ré-
gészeti feltárásokat követően a teljes helyreállítás 
2002-ben fejeződött be. 2003 februárja óta a Sándor 
Palota a Köztársasági Elnöki Hivatalnak ad otthont.

Tetőfedő-anyag: Csornai Hódfarkú szegmensvágású 
kerámia tetőcserép antikolt színben a TONDACH-tól.





A Püspökvár XIII. századi eredetű, a XIV-XV. szá-
zadban kiépített együttese Győr legrégibb épüle-
te. Erődrendszere (kastélybástya, Sforza-bástya, 
Fehérvári kapu) a XVI-XVII. században épült. A kor 
legnevesebb olasz hadmérnökei tervezték és épít-
tették meg a tűzfegyverek elleni védekezésül a fü-
les bástyákat. 

Tetőfedő-anyag: Csornai Hódfarkú szegmensvágású 
kerámia tetőcserép natúr színben  a TONDACH-tól.

Győri Püspökvár
(Győr)
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A Városház téri sarkon álló Hiemer-ház a XVIII. szá-
zad második felében kialakított barokk-rokokó stí-
lusával a város legszebb műemlékeinek egyike. 1727-
ben Hiemer Mihály városbíró tulajdona volt, később 
évtizedeken át örököseié, majd a belvárosi plébánia 
otthona lett. Az épület - pontosabban háztömb - va-
lójában négy különálló ház évszázados átépítéseinek 
nyomán épült össze egy házzá. 

Tetőfedő-anyag: Osztrák Hódfarkú félköríves kerá-
mia tetőcserép antikolt színben a TONDACH-tól.

Hiemer-ház
(Székesfehérvár)

13





Ráckevét a XVI. században a magyar reformátusok, 
az olasz katolikusok és a szerb görögkeletiek 
népesítették be. A reformáció megjelenésekor az 
itt álló barokk templomot használatba vették a 
reformátusok. 1909 és 1913 között épült fel a mai 
impozáns méretű, neogót templom, a szentesi 
Dobovszki-cég (Dobovszi József) tervei szerint. 

Tetőfedő-anyag: Szlovén Hódfarkú félköríves 
Amadeus üvegmázas kerámia tetőcserepek a 
TONDACH-tól.

Ráckeve Templom 
(Ráckeve)
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A copfstílusú palota 1780-1803-ban épült. Építője 
feltehetőleg Riedel Jakab volt. A palota az egykori 
bazilika köveiből épült fel. Az építkezés több mint 20 
esztendeig tartott, így az alapvetően barokk épü-
leten megjelentek a copfstílusú díszítőelemek. A 
főhomlokzat dísze a hat pár korinthusi fejezetű fal-
pillér, melyeket középen rátétes rozetták és füzér 
hangsúlyoznak. A palota két sarka fölött kőbábos 
attika ül, rajta vázák között egy-egy puttócso-
port. 

Tetőfedő-anyag: Osztrák Hódfarkú félköríves kerá-
mia tetőcserép antikolt színben a TONDACH-tól.

Püspöki Palota 
(Székesfehérvár)
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Várpalota központjában áll a város és egyben 
Magyarország egyik legtekintélyesebb műemléke, 
a Thuri vár. A török időben fontos királyi végvár 
leghíresebb védőjéről, Thuri Györgyről kapta nevét. 
A XIV. századi gótikus palotára épült a XV-XVI. 
században a négyzetes alaprajzú, négy saroktornyos 
vár. Egyes részeit az idők során többször átépítették, 
így több stílus nyomai látszanak rajta. 1998-tól a 
várudvar megnyitásával nyári színházi és kulturális 
rendezvényeknek is otthona lett.

Tetőfedő anyaga: Csornai Hódfarkú szegmensvágású 
kerámia tetőcserép natúr színben a TONDACH-tól.

Várpalota Vár 
(Várpalota)
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TONDACH®

100%
TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET

TONDACH Magyarország Zrt.
Cégközpont és Csornai Gyáregység
9300 Csorna, Soproni út 66.,   
Tel.: 06-96/592-400,592-444
Fax: 06-96/592-445
e-mail: info@tondach.hu

INFOVONAL: 06-40/27-37-37 (06-40/CSERÉP)
INTERNET: www.tondach.hu
 www.tetocserep.hu • www.tondach.com

Műemlékvédelmi kapcsolattartó:
Híves Zsolt - projekt tanácsadó
Tel.: 06-30/928-7432
Fax: 06-1/248-2610
e-mail: hiveszsolt@tondach.hu


