
Tetőcserép
 katalógus

• TERMÉSZETESEN SZÉP

• TARTÓS

• ÉRTÉKÁLLÓ 

• MEGBÍZHATÓ

• 33 ÉV GARANCIA
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Föld
Víz
Levegő
Tűz

Küldetésünk úgy dolgozni és olyan termékeket előállítani, 
hogy méltók legyünk elődeinkhez, akiknek munkájából száz 
éve építjük Magyarországot. Célunk, hogy munkánk segítse
az utánunk jövő generációkat a következő száz évben is
otthonaik megteremtésében, Európa építésében.
TONDACH® – Tető egy évszázadra
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JÖVŐBE MUTATÓ TETŐMEGOLDÁS
HAGYOMÁNYOS ÉPÍTŐANYAGGAL

A TONDACH® kerámia cserepek széles választékában min-

denki megtalálhatja az ízlésének megfelelő és az épülethez 

leginkább illő tetőcserepet. A TONDACH® termékei minden 

tetőn kiválóan mutatnak, legyen szó akár műemléki, akár 

új tervezésű, modern épületről. A TONDACH® a lehetősé-

gek tárházát kínálja az építkezőknek és a tetőfelújítóknak. 

A következő oldalakon ezt a gazdag kínálatot mutatjuk be

Önnek.
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Miért kerámia t
HAGYOMÁNY

Elsőként az ókori görögök fedték házaikat 

égetett kerámia tetőcseréppel, és azóta is 

ez a leggyakrabban használt tetőfedő anyag 

egész Európában.

SÚLY

Egy átlagos méretű, 200 m2-es, XXL kerámia 

tetőcseréppel fedett tető 2 középkategóriás 

autó súlyával, azaz 2 tonnával könnyebb, 

mint az ugyanekkora betontető. 

VÁLASZTÉK

A TONDACH 1392 különböző féle igazi kerá-

mia tetőcserepet forgalmaz. A széles szín- és 

formaválasztékból mindenki megtalálhatja a 

számára leginkább tetsző és a házához leg-

inkább illő tetőcserepet.

TERMÉSZETESSÉG

A kerámia tetőcserép 100%-ban természetes 

anyag: alkotóelemei  a föld, azaz agyag, a tűz, 

a víz és a levegő. A téglavörös cserép színét az 

agyag vasoxid tartalma, az engóbozott csere-

pek színét pedig  az engóbban található külön-

böző ásványi anyagok határozzák meg.

PRECÍZ KIDOLGOZÁS

A kerámia tetőcserepek egy műalkotás igé-

nyességével készülnek: precíz fej- és oldal-

hornyai vannak, melyek egyrétegű fedés 

esetén garantálják a tökéletes vízzárást, vala-

mint meggátolják a por és a porhó bejutását 

a fedés alá.

AZ IDŐTÁLLÓ SZÉPSÉG

A kerámia tetőcserepek élettartama több száz év, 

melyet az anyag természetes tartóssága, illetve a 

gyártástechnológia folyamatos fejlesztése garan-

tál. A természetes anyagú kerámia tetőcserepek 

szépen öregszenek: a jó borhoz hasonlóan az idő 

múlása nemesebbé, patinássá teszi őket.

SZILÁRDSÁG

A kerámia tetőcserepek mechanikai szilárdsá-

gát, különböző gyártástechnológiai  eljárásokkal 

a szabványt jóval meghaladó értékekre növelték. 

A Bolero XXL tetőcserép mechanikai szilárdsága 

például háromszorosa  az előírt európai szabvány-

nak!
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tetőcserép?
A nem kerámia tetőfedő anyagok nem tekin-

tenek vissza több évezredes múltra: a műpa-

la vagy a beton tetőcserép például csupán az 

elmúlt 100-150 év találmányai..

A nehezebb tetőfedő anyagok megterhelik a 

tetőszerkezetet, ami komoly veszélyt jelent-

het különösen egy öregebb épület felújítása 

esetén.

Más tetőfedő anyagok próbálják visszaadni 

a kerámiából megszokott formákat és szí-

neket, ám nem sok sikerrel: a mesterséges 

anyagok nem tudnak versenyezni a kerámia 

természetességével és a formák és színek 

ilyen gazdag kínálatával.

A mesterséges anyagokból, mesterséges 

színezékkel és különféle bevonatokkal ellá-

tott tetőfedő anyagok újrahasznosítása ne-

hézkes, hulladékként komoly terhet jelente-

nek a környezet számára.

Más tetőfedő anyagok esetében az anyag 

kidolgozottsága és ezáltal az illeszkedések 

is pontatlanok lehetnek. A fejhornyok hiánya, 

valamint a csak pár milliméter mély oldalhor-

nyok következtében a fedés alá bejuthat a 

csapóeső, a por vagy a porhó.

Más tetőfedő anyagok esetében különféle védő-

rétegekkel, azaz mesterséges bevonatokkal pró-

bálnak ellenálló felületet létrehozni, mivel az anyag 

önmagában nem tud ellenállni a szélsőséges idő-

járási hatásoknak. Az idő múlásával ezek a felüle-

tek kifakulhatnak, foltosodhatnak.

Ellentétben a kerámiával, ami a kiégetés 

során azonnal megszilárdul, a betoncserép 

csak jóval lassabban éri el végleges szi-

lárdságát.
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Miért
TONDACH®

MIVEL FOGLALKOZUNK?

TONDACH®

DOLGOZÓI LÉTSZÁM

TERMÉKTÍPUS VEVŐI ELÉGEDETTSÉG

CSERÉP DARABSZÁM

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG:

SZLOVÉNIA

BOSZNIA HERCEGOVINA

BULGÁRIA

HORVÁTORSZÁG

SZERBIA

MACEDÓNIA

ROMÁNIA

AUSZTRIA

CSEH KÖZTÁRSASÁG

SZLOVÁKIA

Csorna

Békéscsaba

Tata

Budapest

TETŐCSERÉP  +  KERÁMIA KIEGÉSZÍTŐK  +  NEM KERÁMIA KIEGÉSZÍTŐK (TUNING) 

Križevc

Szarajevo

Szófi a

Bedekovčina

Djakovo

Kanjiža

Vinica

Sibiu

Gleinstätten

Pinkafeld

Leobersdorf

Hranice

Jirčany

Šlapanice

Stod

Bližejov

2 millió

Nitrianske Pravno

Stupava

BOSZN

29
szín

48
forma

:)

TONDACH TETŐRENDSZER

ember él
TONDACH
tető alatt.

Konszern: 2000 fő Konszern:
Békéscsaba:

Csorna:

400 millió
30 millió

20 millió

Békéscsaba: 200 fő
Csorna: 100 fő

41392 variáció
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®
kerámia tetőcserép?

1993-tól

2009.

1904.

1908.
Felépül a kor legfejlettebb 

technológiáját alkalmazó 

Bohn tégla- és cserépgyár 

Békéscsabán.

1911.

A Bohn Patent, Bohn Mihály 

saját fejlesztésű tetőcsere-

pe - országos elismertsé-

get szerez a békéscsabai 

cserépgyár számára.

1930.
A „Lapos hullámos tetőcse-

rép”, azaz a mai hullámos 

sajtolt cserepek elődjének 

piaci bevezetése

70-es évek

Megjelenik a mai változtatható 

léctávolságú sajtolt cserepek 

elődje, az ún. „Eltolt cserép” 

Magyarországon, melyet 

főként öreg házak javításához 

használnak.

A TONDACH átveszi a ma-

gyarországi cserépgyárakat, 

és megkezdi a folyamatos 

technológiai fejlesztéseket.

Schönberg Károly társulását 

követően korszerűsítik a 

csornai gyárat, és iparvá-

gányt építenek mellé

A zöldmezős beruházásként 

felépített új békéscsabai 

TONDACH Csaba II. gyárban 

a legkorszerűbb nyugat-

európai gyártástechnológia 

alkalmazásával elindul a 

csúcsminőségű TONDACH® 

XXL tetőcserepek gyártása.

i.e. 
5000

Az ember agyagból

szobrocskákat, majd

különböző edényeket készít.

i.e. III.-i.sz.V.
század

A rómaiak elterjesztik

a kerámia tetőcserepek

használatát egész

Európában.

1884.

Kokas Ferenc bérbe veszi a 

premontrei prépostság

téglaégetőjét, és kör-

kemencés tégla- és cserép-

gyárat épít Csornán.

i.e. III.
század

Felkerül a tetőre az első

kerámia cserép az ókori

Görögországban.

V.-XV.
század

A középkorban virágzik

a kerámia tetőcserép-

gyártás.

XIV. század: A Budai Jogkönyv kimondja, 

hogy Buda várában nem használható más 

tetőfedő anyag, mint égetett kerámia cserép.
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Termékkínálat

Hódfarkú félköríves vágású Kastély Hódfarkú Óvárosi TáskaHódfarkú szegmensvágású

Óvárosi csomag táska

Táska lekerekített Táska szögletes

TwistFigaro Rumba BoleroTangó+

Hornyolt hullámos 

egyenesvágású

Hornyolt ívesvágású Hornyolt 

egyenesvágású

Hornyolt hullámos

ívesvágású Hornyolt hódfarkú Hornyolt táska

Venus

PalotásTangó Figaro Deluxe

Kisméretű tetőcserepek

Normál méretű tetőcserepek

Nagyméretű tetőcserepek

Figaro

Ó á táska

6
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A felső horonyrendszer, 
mely kizárólag kerámia 

tetőcserepeknél található 

meg, maximális védelmet 

biztosít alacsony 

hajlásszögű tetők esetében 

is. A labirintusrendszer 

megakadályozza az eső, a 

csapóeső, 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. 

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

A kiváló minőségű égetett agyag porózus 

szerkezetet biztosít. Korszerű,

környezetbarát előállítás.

Minden időjárási hatásnak ellenáll  
(viharok, jégeső, havazás, hófúvás, kánikula stb.).

Megfelelő védelem minden időben.

A modern technológia segítségével  

kialakított speciálisan sima felület gátolja a 
szennyeződések lerakódását.   

Hosszú élettartama alatt 
(kb. 80-100 év) 
nem igényel karbantartást. 

Értékmegőrzés 

generációkon keresztül.

33 év garancia.

FELSŐ
HORONYRENDSZER

DUPLA OLDALSÓ 

HORONYRENDSZER

100%
TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET    Egészséges lakókörnyezet. Lélegző tető.
Segít kiegyenlíteni a nappali és éjszakai 

hőmérsékletingadozást. A nedvességet

könnyen felveszi és gyorsan leadja.

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

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

Esztétikus megjelenés és páratlanul ellenálló felület.

Mesterséges színezéket, védőréteget nem tartalmaz. Az 1000 °C feletti 

égetés során a természetes színezőanyag – az engób – kémiailag 

egyesül a cseréppel, beleég az agyagba.

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

é ik

Porózus szerkezetének, 

formakiképzésének és az égetési 

eljárásnak köszönhetően az optimális 
súly és méret mellett kiváló 

mechanikai szilárdságú.

Miért TONDACH®

kerámia tetőcserép?

7
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22 mohazöld* 23 olívazöld* 32 sötétkék* 34 csokoládébarna*

* Csak előzetes egyeztetés alapján leadott rendelésre, várhatóan hosszabb szállítási határidővel.

Egyéb termékek, egyedi engóbok és üvegmázak esetén – amennyiben azok műszakilag kivitelezhetők – egyedi árajánlatot adunk. 

A színek tájékoztató jellegűek. Nyomtatásban eltérhetnek az eredetitől.

36 világoskék*24 smaragdzöld*

Amadeus üvegmázas

Engóbozott

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

00 téglavörös

Téglavörös

Üvegmázas

33 gránit*

10 piros 11 barna 12 rézbarna 13 sötétbarna 19 antik

31 néró* 41 sötétzöld*40 antracit 43 piros antik 48 homok antik

53 bronz

jelenleg csak 

Palotáshoz

54 patina

jelenleg csak 

Palotáshoz

66 szürke*55 trikolor*

jelenleg csak Mediterran 

Plus-hoz

81 terrakotta 85 gesztenyebarna*

Színcsoportok

18 kék*

8
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TONDACH®

felületvédelem minden időben

Natúr felület

A téglavörös, vagy más néven natúr tetőcserepek színét a cserép alapanya-

gának, azaz az agyagnak az ásványi anyag összetétele határozza meg. Az 

agyagot formázzák, kiégetik, és már készen is van az összetételtől függően 

világosabb vagy sötétebb pirosas, hagyományos téglavörös színű tetőcserép.

A natúr tetőcserép porózus szerkezetének köszönhetően segíti a tető „léleg-

zését”, azaz segít kiegyenlíteni a nappali és az éjszakai hőmérsékletingado-

zást.  A natúr felület ugyanis könnyedén felveszi a nedvességet, és könnyedén 

is adja azt le. Beépítetlen, szigetelés nélküli tetőterek esetében hasznosul ez a 

jó tulajdonság leginkább, hiszen a tetőtér kevésbé fog lehűlni a téli fagyok ide-

jén, és kevésbé fog felforrósodni a nyári melegekben. Természetesen beépített 

tetőtér esetén is használható natúr kerámia tetőcserép, de ebben az esetben 

kevésbé hasznosul a porózus szerkezetből adódó jótékony hatása.

Engóbozott felület

Az engóbozott tetőcserepek színe sokféle lehet. Az engób egy agyagás-

ványt tartalmazó természetes színezőanyag, úgynevezett agyagiszap, melyet 

speciális szórógépekkel visznek föl a megformázott és kiszárított nyers agyag-

cserépre a kiégetés előtt. Az engób a kiégetés során az agyagcseréppel ké-

miailag egyesül, beleég a felületbe. Ez azt jelenti, hogy az engób nem egy 
bevonat, hanem maga a cserép. Nem képez külön festékréteget a cserép 

felületén, hanem a kerámiacserép anyagának részévé válik. 

Az engóbozott tetőcserepek homogén felülete rendkívüli módon ellenáll a me-

chanikai igénybevételnek, és  védelmet nyújt a szélsőséges időjárási hatások-

kal szemben is, mint pl. a viharok vagy a jégeső. Nem fakul ki a napfény hatá-

sára, mint más, festett felület, ezen kívül nehezebben mohásodik, koszosodik, 

mint a durvább felületek. 

TONDACH® Deluxe üvegmázas felület

A mázat, melynek színét a benne lévő pigmensek: vanádium, króm, man-

gán, vas, kobalt nikkel és rézoxidok határozzák meg, az engóbozáshoz ha-

sonló módon, a cserepek megformázása és szárítása után fújják az agyag-

cserépre. A cseréppel együtt tehát a mázat is kiégetik, mely kb. 1050 ˚C 

hőmérsékleten olvadékbevonatot képez, és az égetett agyagtermékkel ké-

miailag egyesül.  Az égetés által egy kemény, rendkívül ellenálló cserépfelület

keletkezik.

A TONDACH® Deluxe üvegmázas kerámia tetőcserép csodálatosan csillogó, 

esztétikus, sima felületű tetőfedő anyag, melynek kiemelkedő vízlepergető ké-

pessége elősegíti a tető öntisztulását.

A TONDACH® Deluxe tető nem mohásodik, nem koszolódik, ezen kívül sav- 

és lúgálló. Az üvegmáz, csakúgy, mint az engób, ellenáll az UV sugaraknak, 

így a tető évtizedek múlva is olyan színű lesz, mint újkorában.

9
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Hódfarkú (18 X 38 cm)

SZEGMENSVÁGÁSÚ ÉS FÉLKÖRÍVES VÁGÁSÚ

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

Az egyszerű tetőformák mellett a TONDACH® 
Hódfarkú cserép kiválóan alkalmas ívek, hajlatok 
kialakítására. Ezáltal különleges építészeti megol-
dások, mint pl. ökörszem ablak vagy kör alaprajzú 
tornyok megvalósítását is lehetővé teszi.

• hagyományos tetőkép

• ívek, hajlatok kialakítására is alkalmas

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

fedési mód
kétrétegű fedés Alapcserép

kötésben hosszúság 38 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 18 cm

vastagság 15 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 14,5-16 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 14,0 cm tömeg 1,7 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 18x38 cm 32,8-37,3 db/m2

ereszcserép 18x26 cm 5,6 db/eresz m

taréjcserép 18x26 cm 11,2 db/gerinc m

szellőzőcserép 18x38 cm 1 db/6 m2

szellőző alátétcserép - jobbos 18x38 cm szellőzőcserép szerint

szellőző alátétcserép - balos 18x38 cm szellőzőcserép szerint

szélcserép 10,4x38 cm 3,13-3,51 db/m2

hófogócserép 18x38 cm 1,6-2,4 db/m2

sajtolt XXL gerinccserép 46x25 cm / 21,5 cm 2,5 db/m

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság (cm) cserépszükséglet (db/m2) tömeg (kg/m2)

kettős fedés korona fedés kettős fedés korona fedés kettős fedés korona fedés

25° 14,5 28,5 37,3 36,3 63,4 61,71

30° 14,5 28,5 37,3 36,3 63,4 61,71

35° 15,0 29,5 36,0 35,0 61,2 59,5

40° 15,5 30,5 34,9 33,9 59,3 57,63

45° 16,0 31,5 33,8 32,8 57,5 55,76

Színválaszték: téglavörös, piros, antik

Műszaki adatok

Alapcserép Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel
(szükséglet
2,5db/m)

Alapcserép

Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Taréjcserép 
(kettősfedéshez)

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Ereszcserép

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Szélcserép 
(balos/jobbos)

Szellőzőcserép Hófogócserép

Termékelőnyök

lé

első

alapcserép

ereszcserép

taréjcserép

szellőzőcserép

szellőző alátétcserép

szellőző aláté

szél

GÁS

Felújításra 

ideális

10
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Tető egy
évszázadra. Az Európában hagyományos hódfarkú tetőkép jele-

nik meg mindenkinek a szeme előtt, ha elképzel egy 
háztetőt. Ezt igazolják a gyermekrajzok is, melyeken 
a tetőábrázolás szinte kivétel nélkül a téglavörös vagy 
piros hódfarkú cserepet mintázza.

téglavörös

piros

antik 11
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Alapcserép ¾-es cserép

Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Taréjcserép 
(kettősfedéshez)

¾-es
taréjcserép 
(kettősfedéshez)

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Ereszcserép

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Szélcserép 
balos/jobbos

Szellőzőcserép Hófogócserép

fedési mód
kétrétegű fedés Alapcserép

kötésben hosszúság 40 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 19 cm

vastagság 15 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 15,5-17 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 14,0 cm tömeg 2,0 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 19x40 cm 30,2-33,1 db/m2

3/4-es cserép 14x40 cm igény szerint

ereszcserép 19x28 cm 5,3 db/eresz m

taréjcserép 19x28 cm 10,6 db/gerinc m

szellőzőcserép 19x40 cm 1 db/6 m2

szellőző alátétcserép - jobbos 19x40 cm szellőzőcserép szerint

szellőző alátétcserép - balos 19x40 cm szellőzőcserép szerint

szélcserép 11,3x40 cm 2,94-3,23 db/m2

hófogócserép 19x40 cm 1,6-2,4 db/m2

sajtolt XXL gerinccserép 46x25 cm / 21,5 cm 2,5 db/m

Torony
hódfarkú

Csúcsos
hódfarkú

Gótikus
hódfarkú

Templom
hódfarkú

Steyr
hódfarkú

Kastély
hódfarkú

További termékválaszték –  Hódfarkú tetőcserepek

Hódfarkú (19 X 40 cm)

SZEGMENSVÁGÁSÚ ÉS FÉLKÖRÍVES VÁGÁSÚ Az egyszerű tetőformák mellett a TONDACH® 
Hódfarkú cserép kiválóan alkalmas ívek, hajlatok 
kialakítására. Ezáltal különleges építészeti megol-
dások, mint pl. ökörszem ablak vagy kör alaprajzú 
tornyok megvalósítását is lehetővé teszi.

Műszaki adatok

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

lé

első

alapcserép

3/4-es cserép

ereszcserép

taréjcserép

szellőzőcserép

szellőző aláté

szellő

ÁGÁSÚ

Felújításra 

ideális

Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel
(szükséglet
2,5db/m)

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság (cm) cserépszükséglet (db/m2) tömeg (kg/m2)

kettős fedés korona fedés kettős fedés korona fedés kettős fedés korona fedés

25° 14,5 31,5 33,96 32,1 63,4 64,2

30° 14,5 31,5 33,96 32,1 63,4 64,2

35° 15,0 32,5 32,89 31,0 61,2 62,0

40° 15,5 33,0 31,9 30,1 59,3 60,2

45° 16,0 33,5 30,96 29,2 57,5 58,4

Színválaszték: téglavörös, piros, antik

Színválaszték (félköríves 

vágású import termékek):

rézbarna, sötétbarna, antracit, szürke, sötétzöld, kék; Amadeus üvegmázas borvörös, 

natúr, sötétszürke, fekete; üvegmázas olivazöld, smaragdzöld, sötétkék, csokoládébarna, 

világoskék

12
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téglavörös piros

antik sötétbarna

üvegmázas fekete üvegmázas smaragdzöld

Tető egy
évszázadra. A 19 x 40 cm-es TONDACH Hódfarkú tetőcserép natúr, 

engóbozott vagy üvegmázas felülettel, óriási színválasz-
tékban elérhető. Mindhárom felületre jellemző a tartós-
ság, az ellenállóság, a sav-, fagy- és UV-állóság.

13
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Táska
LEKEREKÍTETT ÉS SZÖGLETES

fedési mód
kétrétegű fedés Alapcserép

kötésben hosszúság 40 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 19 cm

vastagság 15 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 15,5-17 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 14,0 cm tömeg 2,0 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 19x40 cm 30,2-33,1 db/m2

3/4-es cserép 14x40 cm igény szerint

ereszcserép 19x28 cm 5,3 db/eresz m

taréjcserép 19x28 cm 10,6 db/gerinc m

szellőzőcserép (hódfarkú) 19x40 cm 1 db/6 m2

szellőző alátétcserép - jobbos (hódfarkú) 19x40 cm szellőzőcserép szerint

szellőző alátétcserép - balos (hódfarkú) 19x40 cm szellőzőcserép szerint

szélcserép 11,3x40 cm 2,94-3,23 db/m2

hófogócserép (hódfarkú) 19x40 cm 1,6-2,4 db/m2

sajtolt XXL gerinccserép 46x25 cm / 21,5 cm 2,5 db/m

Alapcserép Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel
(szükséglet
2,5db/m)

Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Taréjcserép 
(kettősfedéshez)

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Ereszcserép

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Szellőzőcserép
(hódfarkú)

Hófogócserép
(hódfarkú)

Egy klasszikus forma, elegáns, letisztult vonalakkal. 
A lekerekített és szögletes formában is elérhető 
Táska mind a modern, mind a hagyományos stílusú 
épületek méltó koronája lehet.

Műszaki adatok

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• egyszerű, letisztult, minimalista stílus

• modern design

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

fedés

mege

(szélz

léctáv

első l

alapc

3/4-e

eresz

taréjc

szellő

szellő

szellő

szélc

hófog

sajtol

Mű

Felújításra 

ideális

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság (cm) cserépszükséglet (db/m2) tömeg (kg/m2)

kettős fedés korona fedés kettős fedés korona fedés kettős fedés korona fedés

25° 14,5 31,5 37,3 32,1 63,4 64,2

30° 14,5 31,5 37,3 32,1 63,4 64,2

35° 15,0 32,5 36,0 31,0 61,2 62,0

40° 15,5 33,0 34,9 30,1 59,3 60,2

45° 16,0 33,5 33,8 29,2 57,5 58,4

Színválaszték: téglavörös, piros, antik

Színválaszték

(import termékek):
rézbarna, sötétbarna, antracit, sötétzöld, szürke

14
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Tető egy
évszázadra. Ez a TONDACH® termék nemes egyszerűségével hódít. 

A Táska ötvözi a hagyományos stílust a legmodernebb, 
minimál designt idéző formával. 

téglavörös piros

antik antracit

szürke rézbarna 15
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Óvárosi csomag
TÁSKA

Alapcserép Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel
(szükséglet
2,5 db/m)

Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Taréjcserép 
(szögletes)

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Ereszcserép

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Szélcserép 
(balos/jobbos)

Szellőzőcserép

Műszaki adatok (kettős fedés esetén)

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

25° 15,5 33,1 66,2

30° 15,5 33,1 66,2

35° 16,0 32,0 64,0

40° 16,5 31,1 62,2

45° 17,0 30,2 60,4

Színválaszték: téglavörös, piros, antik

fedési mód
kétrétegű fedés Alapcserép

kötésben hosszúság 40 cm / 42 cm / 44 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 19 cm

vastagság 15 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 15,5-17 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 14,0 cm tömeg 2,2-2,5 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 19x40 / 42 / 44 cm 30,2-33,1 db/m2

3/4-es cserép 14x40 cm igény szerint

ereszcserép 19x28 cm 5,3 db/eresz m

taréjcserép 19x28 cm 10,6 db/gerinc m

szellőzőcserép (hódfarkú) 19x40 cm 1 db/6 m2

szellőző alátétcserép - jobbos (hódfarkú) 19x40 cm szellőzőcserép szerint

szellőző alátétcserép - balos (hódfarkú) 19x40 cm szellőzőcserép szerint

szélcserép 1,13x40 cm 2,94-3,23 db/m2

hófogócserép (hódfarkú) 19x40 cm 1,6-2,4 db/m2

sajtolt XXL gerinccserép 46x25 cm / 21,5 cm 2,5 db/m

Műszaki adatok

A TONDACH® kifejezetten műemléképületek és régi 
városrészek korhű felújításához fejlesztette ki az 
„Óvárosi” kerámiacserép csomagot.

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• antik tető XXI. századi minőségben

• műemlék felújításhoz vagy új építéshez

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Tető 

fedés

meg

(szél

léctá

első 

alapc

3/4-

eresz

taréj

szellő

szellő

szellő

szélc

hófo

sajto

Mű

Felújításra 

ideális
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Tető egy
évszázadra. A TONDACH® „Óvárosi kerámiacserép” csomag külön-

leges, egyedi tetőmegoldást biztosít. A különböző mé-
retű, antik színű tetőcserepek összeállításával műemléki 
hatású tetőkép alakítható ki.

17

TON_14_015_Kerámia_tetőcserepek.indd   17TON_14_015_Kerámia_tetőcserepek.indd   17 2014.07.25.   12:012014.07.25.   12:01



fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

kötésben hosszúság 40 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 21 cm

vastagság 20 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 25-29 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 28,0 cm tömeg 2,5 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 21x40 cm 18,5-21,5 db/m2

félcserép 12x40 cm igény szerint

szellőzőcserép 21x40 cm 1 db/6 m2

sajtolt XXL gerinccserép 46x25 cm / 21,5 cm 2,5 db/m

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

25° 25,0 21,5 53,8

30° 26,0 20,7 51,8

35° 27,0 19,9 49,8

40° 28,0 19,2 48,0

45° 29,0 18,5 46,3

Színválaszték: téglavörös, piros, antik

Színválaszték

(import termékek): 
rézbarna, sötétbarna, antracit, sötétzöld, szürke

Alapcserép Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel
(szükséglet
2,5 db/m)

Félcserép Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Szellőzőcserép
(ívesvágású)

Hornyolt
ÍVESVÁGÁSÚ

Műszaki adatok

A TONDACH® Hornyolt tetőcserép Nyugat-Magyar- 
ország legkedveltebb tetőfedő anyaga. A Hódfarkú 
cseréphez hasonló hagyományos és letisztult for-
mavilága, valamint a hornyolt kivitelnek köszönhető 
gazdaságossága teszi oly népszerűvé.

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• hagyományos tetőkép

• gazdaságos

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

léc

első 

alapcserép

félcserép

szellőzőcserép

sajtolt XXL gerinccse

Tető h

Felújításra 

ideális

18
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téglavörös piros

antik antracit

sötétbarna rézbarna

Tető egy
évszázadra. A TONDACH® Hornyolt tetőcserép elsősorban tradi-

cionális épületek fedésére alkalmas, ugyanakkor az 
épület stílusától függően elérhető vele modern hatás 
is. A cserépfelületen található barázdák az optimális 
vízelvezetést szolgálják, és emellett karakteressé teszik 
a fedésképet. 

19
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fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

kötésben hosszúság 40 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 21 cm

vastagság 20 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 28-32 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 28,8 cm tömeg 2,6 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 21x40 cm 16,8-19,2 db/m2

félcserép 12x40 cm igény szerint

szellőzőcserép 21x40 cm 1 db/6 m2

sajtolt XXL gerinccserép 46x25 cm / 21,5 cm 2,5 db/m

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

25° 28,0 19,2 49,9

30° 29,0 18,5 48,1

35° 30,0 17,9 46,5

40° 31,0 17,3 45,0

45° 32,0 16,8 43,7

Színválaszték: téglavörös, piros, antik

Alapcserép Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel
(szükséglet
2,5 db/m)

Félcserép Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Szellőzőcserép
(ívesvágású)

Hornyolt
EGYENESVÁGÁSÚ

Műszaki adatok

A TONDACH® Hornyolt egyenesvágású tetőcserepet 
azoknak ajánljuk, akik kötődnek a hagyományokhoz, 
de az egyszerű formákat kedvelik. A cserépfelületen 
található barázdák az optimális vízelvezetést szol-
gálják, és emellett karakteressé teszik a fedésképet. 

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• letisztult formavilág

• gazdaságos

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

fedé

meg

(szé

léctá

első

alap

félcs

szel

sajto

Tető

25°

Mű

Felújításra 

ideális
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Tető egy
évszázadra. A TONDACH® Hornyolt egyenesvágású tetőcserép 

formavilága a Táska cseréphez hasonlóan letisztult.
A hornyolt kivitelnek köszönhetően azonban gazdasá-
gosabb, mivel egy négyzetméterre csupán kb. 18 db 
szükséges.

téglavörös

piros

antik 21
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fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

kötésben hosszúság 40 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 21 cm

vastagság 20 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 25-29 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 28,0 cm tömeg 2,5 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 21x40 cm 18,5-21,5 db/m2

félcserép 12x40 cm igény szerint

szellőzőcserép 21x40 cm 1 db/6 m2

sajtolt XXL gerinccserép 46x25 cm / 21,5 cm 2,5 db/m

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

25° 25,0 21,5 53,8

30° 26,0 20,7 51,8

35° 27,0 19,9 49,8

40° 28,0 19,2 48,0

45° 29,0 18,5 46,3

Színválaszték: téglavörös, piros, antik

Alapcserép Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel
(szükséglet
2,5 db/m)

Félcserép Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Szellőzőcserép
(ívesvágású)

ÍVESVÁGÁSÚ
Tradicionális kerámia tetőfedő anyagot szeretne, de 
különbözni szeretne az átlagtól? A Hornyolt hullámos 
tetőcserép mindkét elvárásnak megfelel. A tetőcse-
rép felületén található „hullámok” dinamikussá teszik 
a tetőfelületet, izgalmas, lendületes fedésképet biz-
tosítva. 

Műszaki adatok

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• hagyományos formavilág, lendületes felületkialakítás

• gazdaságos

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Hornyolt hullámos

Felújításra 

ideális
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téglavörös

piros

antik

Tető egy
évszázadra. A TONDACH® Hornyolt tetőcseréptől csupán a felületi 

kialakításban különböző Hornyolt hullámos
a Balatonparti nyaralások hangulatát idézi. Legyen szó 
akár családi házról, akár nyaralóról, akár új építésről, 
akár felújításról, kiváló döntés.

23
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fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

kötésben hosszúság 40 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 21 cm

vastagság 20 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 28-32 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 28,0 cm tömeg 2,6 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 21x40 cm 16,8-19,2 db/m2

félcserép 12x40 cm igény szerint

szellőzőcserép 21x40 cm 1 db/6 m2

sajtolt XXL gerinccserép 46x25 cm / 21,5 cm 2,5 db/m

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

25° 28,0 19,2 49,9

30° 29,0 18,5 48,1

35° 30,0 17,9 46,5

40° 31,0 17,3 45,0

45° 32,0 16,8 43,7

Színválaszték: téglavörös, piros, antik

Alapcserép Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel
(szükséglet
2,5 db/m)

Félcserép Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Szellőzőcserép
(ívesvágású)

Hornyolt hullámos
EGYENESVÁGÁSÚ

Tradicionális kerámia tetőfedő anyagot szeretne, de 
különbözni szeretne az átlagtól? A Hornyolt hullámos 
tetőcserép mindkét elvárásnak megfelel. A tetőcse-
rép felületén található „hullámok” dinamikussá teszik 
a tetőfelületet, izgalmas, lendületes fedésképet biz-
tosítva. 

Műszaki adatok

• letisztult formavilág, lendületes felületkialakítás

• gazdaságos

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

Felújításra 

ideális

24
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téglavörös

piros

antik

Tető egy
évszázadra. Hagyományos, ám letisztult formavilág lendületes felü-

letkialakítással - így jellemezhető a TONDACH® Hornyolt 
hullámos egyenesvágású tetőcserép. Téglavörös, piros 
vagy antik színben egyaránt látványos tetőmegoldást 
hozhatunk vele létre.
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fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

kötésben hosszúság 40 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 21 cm

vastagság 20 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 24-28 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 28,0 cm tömeg 2,5 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 21x40 cm 19,2-22,4

félcserép 12x40 cm igény szerint

szellőzőcserép 21x40 cm 1 db/6 m2

sajtolt XXL gerinccserép 46x25 cm / 21,5 cm 2,5 db/m

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

25° 24,0 22,4 56,0

30° 25,0 21,5 53,8

35° 26,0 20,7 51,8

40° 27,0 19,9 49,8

45° 28,0 19,2 48,0

Színválaszték: téglavörös, piros, antik

Alapcserép Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel
(szükséglet
2,5 db/m)

Félcserép Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Szellőzőcserép
(ívesvágású)

Hornyolt hódfarkú
Ez a forma a TONDACH Magyarország Zrt. fejleszté-
se, mellyel azoknak a vásárlóknak az igényeit próbál-
tuk meg kielégíteni, akik a gazdaságosság elveinek 
szem előtt tartásával szeretnék megvalósítani álmaik 
házán a hagyományos hódfarkú tetőképet .

Műszaki adatok

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• hagyományos hódfarkú fedéskép

• gazdaságos

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Felújításra 

ideális
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téglavörös

piros

antik

Tető egy
évszázadra. A TONDACH® Hornyolt hódfarkú tetőcseréppel igen 

gazdaságosan érhető el a hagyományos hódfarkú 
fedéskép. A hornyoknak és az egyrétegű fedésnek 
köszönhetően a tetőcserép szükséglet dőlésszögtől 
függően csupán kb. 20 db négyzetméterenként.
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fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

kötésben hosszúság 40 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 21 cm

vastagság 20 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 28-32 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 28,0 cm tömeg 2,6 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 21x40 cm 16,8-19,2 db/m2

félcserép 12x40 cm igény szerint

szellőzőcserép 21x40 cm 1 db/6 m2

sajtolt XXL gerinccserép 46x25 cm / 21,5 cm 2,5 db/m

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

25° 28,0 19,2 49,9

30° 29,0 18,5 48,1

35° 30,0 17,9 46,5

40° 31,0 17,3 45,0

45° 32,0 16,8 43,7

Színválaszték: téglavörös, piros, antik

Alapcserép Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel
(szükséglet
2,5 db/m)

Félcserép Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Szellőzőcserép
(ívesvágású)

Hornyolt táska
Klasszikus forma,  letisztult vonalak, egyszerűség, 
és mindez rendkívül gazdaságosan. A dőlésszögtől 
függően kb. 18 db-os négyzetméter szükséglet teszi 
a Hornyolt táska tetőcserepet, mely a TONDACH 
Magyarország Zrt. saját fejlesztése, rendkívül von-
zóvá. 

Műszaki adatok

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• egyszerű, letisztult forma

• gazdaságos

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Felújításra 

ideális
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téglavörös

piros

antik

Tető egy
évszázadra. A téglavörös, piros és antik színben elérhető Hornyolt 

táska tetőcseréppel fedett épület egyszerűségével gyö-
nyörködteti a tekintetet. A letisztult formának köszön-
hetően jól illik bármilyen építészeti stílushoz, legyen szó 
akár hagyományos, akár modern épületről.

29
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Alapcserép Hornyolt kezdő 
gerinccserép 

17 cm

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm

Hornyolt gerinc 
kezdőelem

17 cm

Hornyolt gerinc 
lezáróelem

17 cm

Félcserép Szegőcserép 
(jobbos)

Szegőcserép 
(balos)

Hornyolt gerinccserép 
gerincrögzítővel

Szellőzőcserép Hófogócserép

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

25° 28,0 17,0 47,6

30° 31,0 15,2 42,6

35° 32,0 14,8 41,4

40° 33,0 14,3 40,0

45° 34,0 14,0 39,2

Színválaszték: terrakotta, barna

Színválaszték

(import termékek):
a TONDACH® színpaletta minden színében

fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

hálóban vagy kötésben hosszúság 40 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 25,5 cm

vastagság 10 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 15,5-17 cm profi l magasság 35 mm

első lécsor távolság (eresznél) 29,0 cm tömeg 2,8 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 40x55 cm 14-17 db/m2

félcserép 15x40 cm igény szerint

szellőzőcserép 25,5x40 cm 1 db/10 m2

hófogócserép 25,5x40 cm 1,6-2,4 db/m2

szegőcserép jobbos 25,5x40 cm 2,94-3,57 db/m

szegőcserép balos 25,5x40 cm 2,94-3,57 db/m

sajtolt vagy hornyolt gerinccserép 38x19 cm / 41x25 cm 3 db/m

Tangó
A TONDACH Tangó tetőcserép a felújítások kedvelt 
tetőfedő anyaga. A fejhornyok eltolhatóságának 
köszönhetően különböző léctávolságokra is alkal-
mazható, így a régi lécezés akár meg is tartható.
A kecses vonalvezetés harmonikus tetőképet ered-
ményez.

Műszaki adatok

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• a felújítások ideális tetőcserepe

• dupla hornyok, biztos fedés

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Felújításra 

ideális

Eltolható

fejhoronyrendszer

30

TON_14_015_Kerámia_tetőcserepek.indd   30TON_14_015_Kerámia_tetőcserepek.indd   30 2014.07.25.   12:022014.07.25.   12:02



terrakotta barna

piros rézbarna

zöld antracit

Tető egy
évszázadra. A Tangó tetőcserép alkalmazása mozgalmas tetőstruk-

túrát eredményez. Az alap kínálat az engóbozott 
terrakotta és barna színekre terjed ki, ám külön meg-
rendelésre további engóbozott vagy akár üvegmázas 
színekben is elérhető.
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fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

hálóban hosszúság 43 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(vízhatlan alátétfedéssel)
12°

szélesség 27 cm

vastagság 10 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 35,5 cm profi l magasság 55 mm

első lécsor távolság (eresznél) 32,0 cm tömeg 3,1 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 27x43 cm 13,1 db/m2

szellőzőcserép 27x43 cm 1 db/10 m2

zárócserép 27x43 cm 9,3 db/gerinc m

szegőcserép jobbos 27x43 cm 2,82 db/m

szegőzáró jobbos 27x43 cm igény szerint

szegőcserép balos 33x43 cm 2,82 db/m

szegőzáró balos 33x43 cm igény szerint

sajtolt gerinccserép 38x19 cm 3 db/m

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

12° 35,5 13,1 40,6

15° 35,5 13,1 40,6

20° 35,5 13,1 40,6

25° 35,5 13,1 40,6

30° 35,5 13,1 40,6

35° 35,5 13,1 40,6

40° 35,5 13,1 40,6

45° 35,5 13,1 40,6

Színválaszték: terrakotta, antik, homok antik, bronz, patina

Alapcserép Zárócserép Szegőcserép 
(balos)

Szegőcserép 
(jobbos)

SzellőzőcserépSzegőzáró
(balos)

Szegőzáró
(jobbos)

Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel

Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Palotás Ha Ön mediterrán hangulatú otthonra vágyik, akkor 
a TONDACH® Palotás kerámia tetőcserép a legjobb 
választás. A lágy, kerekded formák és a különleges, 
latinos temperamentumot sugárzó színvilág izgalmas 
tetőképet eredményeznek, mely igazi, toscanai han-
gulatot kölcsönöz otthonának.

Műszaki adatok

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• mediterrán hangulat

• dupla hornyok, biztos fedés

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Felújításra 

ideális
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terrakotta

bronz patina

antikhomok antik

Tető egy
évszázadra. A precízen kialakított kettős hornyoknak köszönhetően 

a Palotás kiválóan záró fedést biztosít, melyen nem jut 
be az esővíz,a por vagy a porhó. A felületi kialakításnak 
köszönhetően a csapadékvíz levezetése jól biztosított.
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Alapcserép Sajtolt sima 
gerinccserép

Sajtolt sima 
kezdő-

gerinccserép

Félcserép

Hornyolt
kezdőgerinccserép

Hornyolt
gerinccserép

Szegőcserép (balos),
Szegöcseréphez

lezárólap (balos)

Szegőcserép (jobbos),
Szegöcseréphez
lezárólap (jobbos)

Hármas gerincelosztó 
hornyolt

gerinccseréphez

Szellőzőcserép Hármas
gerincelosztó
sajtolt sima 

gerinccseréphez

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

20° 32,3 14,5 46,5

25° 32,9 14,3 45,7

30° 33,5 14,0 44,8

35° 34,1 13,8 44,1

40° 34,7 13,5 43,3

45° 35,3 13,3 42,6

Színválaszték: téglavörös, piros, rézbarna, sötétbarna, antik, néró, gránit, antracit, sötétzöld, gesztenye-

barna, Amadeus borvörös, Amadeus fekete, Amadeus natúr, Amadeus szürke

fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

hálóban vagy kötésben hosszúság 42,6 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(vízzáró alátétfedés)
20°

szélesség 24,3 cm

vastagság 10 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 32,3-35,3 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 31,0 cm tömeg 3,2 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 24,3x42,6 cm 13,3-14,54 db/m2

félcserép 14x42,6 cm igény szerint

szellőzőcserép 24,3x42,6 cm 1 db/10m2

szegőcserép jobbos lezárólap nélkül 24,3x42,6 cm 2,83-3,10 db/m

jobbos lezárólap szegőcseréphez 2,83-3,10 db/m

szegőcserép balos lezárólap nélkül 24,3x42,6 cm 2,83-3,10 db/m

balos lezárólap szegőcseréphez 2,83-3,10 db/m

sajtolt vagy hornyolt gerinccserép 38x19 cm / 41x25 cm 3 db/m

Figaro Deluxe
 A TONDACH® Figaro Deluxe tetőcserepet a nemes 
színek és a minimalista stílusirányzat kedvelőinek 
ajánljuk. Tökéletes egyszerűség jellemzi ezt a sík 
tetőcserép formát, és a vele fedett épületeket.

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• egyszerű, letisztult, minimalista stílus

• dupla hornyok, biztos fedés

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Műszaki adatok

Felújításra 

ideális

Eltolható

fejhoronyrendszer
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Tető egy
évszázadra.

Az egyszerű vonalú, sík felületű Figaro Deluxe tetőcse-
rép különleges színekben is elérhető. A hagyományos 
téglavörös, vagy más néven natúr felület, valamint a 
matt színt biztosító engóbozott felületek mellett a Figaro 
Deluxe üvegmázas kivitelben is kapható. Ezáltal külön-
leges és igazán egyedi tetők valósíthatók meg, melyek 
kimagasló esztétikájuk mellett rendkívül ellenállóak az 
időjárási és környezeti tényezőkkel szemben. 

Sandantik GrauDunkelgrün

téglavörös

rézbarna sötétbarna homok antik

néró antracit gránit

fehér/szürke-antik sötétzöld Amadeus natúr

Amadeus borvörös Amadeus szürke Amadeus fekete

téglavörös piros antik

35
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Alapcserép Hornyolt
gerinccserép 
gerincrögzítő 

nélkül

Félcserép

Hornyolt kezdő 
gerinccserép

Szellőzőcserép

Hármas
gerincelosztó 

elem

Szegőcserép
(balos)

Szegőcserép
(jobbos)

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem

Hófogócserép

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

25° 33,5 12,8 50,0

30° 33,9 12,7 49,4

35° 34,3 12,5 48,9

40° 34,6 12,4 48,4

45° 37,0 11,6 45,2

Színválaszték: téglavörös, piros, rézbarna, sötétbarna, antik, néró, gránit, antracit, sötétzöld,

gesztenyebarna

fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

hálóban vagy kötésben hosszúság 45,5 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(szélzáró alátétfedéssel)
25°

szélesség 27 cm

vastagság 10 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 33,5-37 cm profi l magasság -

első lécsor távolság (eresznél) 29,0 cm tömeg 3,9 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 27x45,5 cm 13,3-14,54 db/m2

félcserép - igény szerint

szellőzőcserép 27x45,5 cm 1 db/10m2

szegőcserép jobbos lezárólap nélkül 27x45,5 cm 2,71-2,99 db/m

jobbos lezárólap szegőcseréphez - 2,71-2,99 db/m

szegőcserép balos lezárólap nélkül 27x45,5 cm 2,71-2,99 db/m

balos lezárólap szegőcseréphez - 2,71-2,99 db/m

sajtolt vagy hornyolt gerinccserép 38x19 cm / 41x25 cm 3 db/m

Figaro
A TONDACH® Figaro letisztult formavilágával a mini-
malista stílusirányzat követőinek kedvelt tetőfedő 
anyaga. Síkfelületű tetőcserép, mely a legújabb 
építészeti irányzatok elvárásait is kompromisszumok 
nélkül teljesíti. Egyszerűsége kiemeli a modern épü-
letek minimalista struktúráját. 

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• egyszerű, letisztult, minimalista stílus

• dupla hornyok, biztos fedés

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Műszaki adatok

Felújításra 

ideális

Eltolható

fejhoronyrendszer

36
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Tető egy
évszázadra. A Figaro Deluxe tetőcseréptől pusztán méreteiben 

eltérő Figaro a hagyományos téglavörös szín mellett 
számos engóbozott színben is elérhető. Magyarorszá-
gon a fekete és a gránit színű Figaro a legkedveltebb.

NATUR

Sandantik GrauDunkelgrün

Naturrot Rot

téglavörös

sötétbarna gesztenyebarna néró

antracit gránit

piros antik rézbarna

sötétzöld
37
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Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

15° 37,0 10,6 38,2

20° 38,0 10,3 37,2

25° 39,0 10,0 36,0

30° 39,6 9,9 35,6

35° 40,3 9,7 35,0

40° 40,9 9,6 34,5

45° 42,5 9,2 33,2

Színválaszték: terrakotta, piros, barna, rézbarna, antracit, Amadeus üvegmázas natúr, borvörös 

és fekete

fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

hálóban vagy kötésben hosszúság 50 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(vízhatlan alátétfedéssel)
15°

szélesség 30 cm

vastagság 10 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 37-42,5 cm profi l magasság 32 mm

első lécsor távolság (eresznél) 38,0 cm tömeg 3,4 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 30x50 cm 9,2-10,6 db/m2

félcserép 17x50 cm igény szerint

szellőzőcserép 30x50 cm 1 db/10 m2

hófogócserép 30x50 cm 1,6-2,4 db/m2

szegőcserép jobbos 30x50 cm 2,35-2,7 db/m

szegőcserép balos 30x50 cm 2,35-2,7 db/m

sajtolt vagy hornyolt gerinccserép 38x19 cm / 41x25 cm 3 db/m

Alapcserép Hornyolt kezdő 
gerinccserép 

17 cm

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm

Hornyolt gerinc 
kezdőelem

17 cm

Hornyolt gerinc 
lezáróelem

17 cm

Félcserép Szegőcserép 
(jobbos)

Szegőcserép 
(balos)

Hornyolt gerinccserép 
gerincrögzítővel

Szellőzőcserép Hófogócserép

Twist A TONDACH® Twist az egyik legkedveltebb XXL 
kerámia tetőcserép mind a vásárlók, mind a tetőfe-
dők körében.
A harmóniát sugárzó Twist-tel fedett épület vonzza 
a tekintetet. A lendületes felület-kialakítás egyedivé 
varázsolja a háztetőt, legyen szó akár új építésről, 
akár tetőfelújításról. 

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• nagy méret, gazdaságos tetőfedés

• dupla hornyok, biztos fedés

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Műszaki adatok

Felújításra 

ideális

Eltolható

fejhoronyrendszer

38
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terrakotta

barna rézbarna antracit

Tető egy
évszázadra. A TONDACH® Twist széles színválasztékában megta-

lálhatóak a Deluxe termékkör csodálatos üvegmázas 
natúr, üvegmázas borvörös és üvegmázas fekete színei 
is. Az üvegmázas felület amellett, hogy rendkívül eszté-
tikus, kiemelkedő védelmet is nyújt a tető számára. 

piros

Amadeus fekete Amadeus natúrAmadeus borvörös 39
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Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

15° 37,0 10,6 38,2

20° 38,0 10,3 37,2

25° 39,0 10,0 36,0

30° 39,6 9,9 35,6

35° 40,3 9,7 35,0

40° 40,9 9,6 34,5

45° 42,5 9,2 33,2

Színválaszték: terrakotta, piros, barna, rézbarna, antracit

fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

hálóban vagy kötésben hosszúság 50 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(vízhatlan alátétfedéssel)
15°

szélesség 30 cm

vastagság 10 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 37-42,5 cm profi l magasság 32 mm

első lécsor távolság (eresznél) 38,0 cm tömeg 3,5 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 30x50 cm 9,2-10,6 db/m2

félcserép 17x50 cm igény szerint

szellőzőcserép 30x50 cm 1 db/10 m2

hófogócserép 30x50 cm 1,6-2,4 db/m2

szegőcserép jobbos 30x50 cm 2,35-2,7 db/m

szegőcserép balos 30x50 cm 2,35-2,7 db/m

sajtolt vagy hornyolt gerinccserép 38x19 cm / 41x25 cm 3 db/m

Alapcserép Hornyolt kezdő 
gerinccserép 

17 cm

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm

Hornyolt gerinc 
kezdőelem

17 cm

Hornyolt gerinc 
lezáróelem

17 cm

Félcserép Szegőcserép 
(jobbos)

Szegőcserép 
(balos)

Hornyolt gerinccserép 
gerincrögzítővel

Szellőzőcserép Hófogócserép

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• nagy méret, gazdaságos tetőfedés

• dupla hornyok, biztos fedés

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Műszaki adatok

Tangó+
A Tangó+ a felújítások legkedveltebb kerámia tető-
cserepének, a Tangónak a nagyméretű megfelelője. 
Használatával a tetőfedés gyorsabban és gazdasá-
gosabban kivitelezhető. Új építésekhez és felújítá-
sokhoz is kiválóan használható. 

Felújításra 

ideális

Eltolható

fejhoronyrendszer
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terrakotta

rézbarnapiros

barna antracit

Tető egy
évszázadra. A TONDACH® TANGÓ+ könnyed eleganciájával és 

lehengerlő stílusával megkoronázza otthonunkat. 
Egyszerűen elvarázsol, megigéz, mint a csodás tánc, 
amelyről a nevét kapta. 

41
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Alapcserép Sajtolt sima XXL 
gerinccserép 

gerincrögzítővel
(szükséglet
2,5 db/m)

Zárócserép

Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép
17 cm

Szegőcserép 
(balos)

Szegőcserép 
(jobbos)

Szegőzáró 
(jobbos)

Szegőzáró 
(balos)

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm 

Univerzális lekerekített 
gerinc kezdő- és

lezáróelem
13 cm, 17 cm

Szellőzőcserép Hófogócserép

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

12° 39,0 10,5 42,0

15° 39,0 10,5 42,0

20° 39,0 10,5 42,0

25° 39,0 10,5 42,0

30° 39,6 10,4 41,4

35° 40,3 10,2 40,8

40° 40,9 10,1 40,2

45° 41,5 9,9 39,6

Színválaszték: terrakotta, piros, barna, rézbarna, antracit

fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

hálóban vagy kötésben hosszúság 50 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(vízhatlan alátétfedéssel)
12°

szélesség 30 cm

vastagság 10 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 39-41,5 cm profi l magasság 55 mm

első lécsor távolság (eresznél) 38,0 cm tömeg 3,4 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 30x50 cm 9,9-10,5 db/m2

zárócserép 30x50 cm 8,2 db/m2

szellőzőcserép 30x50 cm 1 db/10 m2

hófogócserép 30x50 cm 1,6-2,4 db/m2

szegőcserép jobbos 30x50 cm 2,4-2,57 db/m

szegőzáró jobbos 30x50 cm igény szerint

szegőcserép balos 30x50 cm 2,4-2,57 db/m

szegőzáró balos 30x50 cm igény szerint

sajtolt gerinccserép 38x19 cm 3 db/m

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• nagy méret, gazdaságos tetőfedés

• dupla hornyok, biztos fedés

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Műszaki adatok

Rumba
A Rumba, a TONDACH® XXL termékcsalád tagja. 
Változtatható léctávolsággal alkalmazható, ezáltal 
felújításokhoz is kiválóan használható.

Felújításra 

ideális

Eltolható

fejhoronyrendszer
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terrakotta

barna rézbarna

antracit piros

A lágy, ívelt felületű TONDACH® Rumba tetőcserép igazi 
déli hangulatot idéz. A Rumba-fedés lakályosságot és 
temperamentumos életstílust sugall. 

Tető egy
évszázadra.

43
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Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

15° 37,0 10,6 42,4

20° 38,0 10,3 41,3

25° 39,0 10,0 40,0

30° 39,6 9,9 39,6

35° 40,3 9,7 38,9

40° 40,9 9,6 38,4

45° 42,5 9,2 36,9

Színválaszték: terrakotta, piros, barna, rézbarna, antracit

fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

hálóban vagy kötésben hosszúság 50 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(vízhatlan alátétfedéssel)
15°

szélesség 30 cm

vastagság 10 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 37-42,5 cm profi l magasság 32 mm

első lécsor távolság (eresznél) 38,0 cm tömeg 3,5 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 30x50 cm 9,2-10,6 db/m2

szellőzőcserép 30x50 cm 1 db/10 m2

hófogócserép 30x50 cm 1,6-2,4 db/m2

szegőcserép jobbos 30x50 cm 2,35-2,7 db/m

szegőcserép balos 30x50 cm 2,35-2,7 db/m

sajtolt vagy hornyolt gerinccserép 38x19 cm / 41x25 cm 3 db/m

Alapcserép Hornyolt kezdő 
gerinccserép 

17 cm

Hármas
gerincelosztó 
elem 17 cm

Hornyolt gerinc 
kezdőelem

17 cm

Hornyolt gerinc 
lezáróelem

17 cm

Szegőcserép 
(balos)

Szegőcserép 
(jobbos)

Hornyolt gerinccserép 
gerincrögzítővel

Szellőzőcserép Hófogócserép

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

• nagy méret, gazdaságos tetőfedés

• dupla hornyok, biztos fedés

• természetes alapanyag

• sav-, lúg- és UV-álló

• hosszú élettartam (80-100 év)

• 33 év garancia

Termékelőnyök

Műszaki adatok

Bolero
A TONDACH® Bolero tetőcserepet azoknak ajánljuk, 
akik az egyszerű formákat kedvelik. A nagyméretű 
tetőcserepek minden jó tulajdonságával rendelkező 
Bolero egyszerű, esztétikus fedést tesz lehetővé 
gyorsan, egyszerűen és gazdaságosan.

Felújításra 

ideális

Eltolható

fejhoronyrendszer
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terrakotta

piros rézbarna

A földszínek és az egyszerű forma harmóniát teremt a 
tető és ezáltal az egész épület számára. A TONDACH® 
Bolero a legelterjedtebb terrakotta és piros színek mellett 
barna, rézbarna és antracit színben is eleganciát kölcsö-
nöz otthonának.

Tető egy
évszázadra.

barna antracit 45
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Alapcserép

Sajtolt sima 
gerinccserép

Szegőcserép
(balos)

Szegőcserép
(jobbos)

Szegőzáró
(jobbos)

Szegőzáró
(balos)

Sajtolt sima
kezdő

gerinccserép

Hármas
gerincelosztó 
sajtolt sima 

gerinccseréphez

Hornyolt 
gerinccserép

Hornyolt kezdő-
gerinccserép

Ereszcserép

Hármas gerincelosztó 
hornyolt

gerinccseréphez

ZárócserépSzellőzőcserép

Eresz
szegőcserép

(jobbos)

Eresz
szegőcserép

(balos)

Műszaki adatok

Tető hajlásszöge léctávolság cserépszükséglet tömeg

cm db/m2 kg/m2

10° 36,5 11,9 42,9

15° 36,5 11,9 42,9

20° 36,5 11,9 42,9

25° 36,9 11,8 42,4

30° 37,3 11,7 42,0

35° 37,7 11,5 41,5

40° 38,1 11,4 41,1

45° 38,5 11,3 40,6

Színválaszték: téglavörös, piros, rézbarna, sötétbarna, antik, antracit, kék, néró, gránit, 

sötétzöld, homok antik, gesztenyebarna,

üvegmázas fekete, natúr, sötétszürke, mohazöld, olívazöld, smaragdzöld,

sötétkék, csokoládébarna, világoskék

fedési mód
egyrétegű fedés Alapcserép

hálóban hosszúság 48,0 cm

megengedett legkisebb hajlásszög

(vízhatlan alátétfedéssel)
10°

szélesség 29,0 cm

vastagság 10 mm

léctávolság (hajlásszög függvényében) 36,5-38,5 cm profi l magasság 70 mm

első lécsor távolság (eresznél) 38,0 cm tömeg 3,6 kg/db

A termékcsalád elemei, méretei és szükségletei

alapcserép 29x48cm 11,3-11,91 db/m2

zárócserép 29x48 cm 8,7 db/gerinc m

szellőzőcserép 29x48 cm 1 db/10 m2

ereszcserép 29x48 cm 4,4 db/m2

szegőcserép jobbos 48x29 cm 2,6-2,74 db/m

szegőzáró jobbos 29x48 cm igény szerint

szegőcserép balos 29x48 cm 2,6-2,74 db/m

szegőzáró balos 29x48 cm igény szerint

eresz szegőcserép balos 29x48 cm igény szerint

eresz szegőcserép jobbos 29x48 cm igény szerint

sajtolt sima gerinccserép 41x25 / 21,5 cm 3 db/m

EREDETI TONDACH® RENDSZERMEGOLDÁSOK: Kerámia kiegészítő elemek

Műszaki adatok

Venus A horvátországi Djakovoban készül ez az igazi 
mediterrán hangulatú XXL tetőcserép. A barátapáca 
cserépre emlékeztető fedéskép történelmi hangu-
latot idéz, a cserép műszaki kidolgozottsága ezzel 
szemben jövőbe mutató.

Felújításra 

ideális

Eltolható

fejhoronyrendszer
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téglavörös

homok antik

antik

A Venus tetőcserép - akárcsak névadója, a szerelem 
római istennője - szenvedélyes és temperamentumos. 
Stílusa lehengerlő és meghatározó, ezáltal az építészeti-
leg egyszerűbb házak felújításához remek választás. 

Tető egy
évszázadra.

47

TON_14_015_Kerámia_tetőcserepek.indd   47TON_14_015_Kerámia_tetőcserepek.indd   47 2014.07.25.   12:042014.07.25.   12:04



Komplett
tetőmegoldás

TETŐ LEZÁRÁS
A tető gerincét valamint az éllezárásokat ter-
helik meg leginkább a szélsőséges időjárási 
viszonyok.
A gerinchez tartozó kerámia rendszer tar-
tozékok - azaz a méretre szabott kezdő- és 
záróelemek illetve a szegőzáró cserepek 
- műszakilag tökéletes és biztos megoldást 
nyújtanak eső, jégeső és hó ellen.
 

A TETŐ, AMELY TÖBB GENERÁCIÓN ÁT BIZTOS VÉDELMET NYÚJT
Mindenki tudja, hogy a TONDACH® számos megoldást kínál mind az új építők, 
mind a tetőfelújítók számára.
Azt azonban kevesen tudják, hogy kerámia és nem kerámia tető kiegészítők beépí-
tése is feltétlenül szükséges egy a funkcionalitás és műszaki kivitel szempontjából 
is kifogástalan tetőhöz.
 

TETŐ ÁTSZELLŐZTETÉSE
A megfelelő tető átszellőztetéshez szüksé-
ges TONDACH® elemek: szellőzőcserép, ge-
rinccserép, gerinc / élgerinc lezáró szalagok.
Csak eredeti rendszerelemekkel garantált 
a tető átszellőztetése és előzhetők meg a 
páralecsapódás, illetve a csapadékvíz által 
okozott károk.
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TETŐ ÁTTÖRÉSEK
(CSATORNASZELLŐZŐ)
A tetőáttöréseknél az eredeti TONDACH® 
rendszer tartozékok beépítése lehetővé teszi 
a csomópontok precíz kialakítását, ezáltal 
biztosítva az alátéttető vízzárását. 
A szakszerű kiszellőztetést szolgálja a ke-
rámia csatornaszellőző készlet (átmenőcse-
rép, kerámia szellőzőcső, tömlő, tömítőgal-
lér, ragasztó).
A tető áttörések minden fajtájánál, mint pl. 
az antennakivezetés vagy a csatornaszel-
lőztetés, az eredeti TONDACH® rendszer- 
elemek tökéletes eső-, szél és légzárást 
biztosítanak.

HÓFOGÓ RENDSZEREK
A TONDACH® hófogó rendszerek (hófogó 
rács, fém hófogó, hófogó cserép,hófogó 
rönkfa) maximális védelmet nyújtanak az-
által, hogy megakadályozzák a hó nagy 
tömegben történő lecsúszását a tetőrő l
A hófogó cserepek illetve a fém hófogók a 
hóvágást szolgálják, biztosítva, hogy a hó 
ne nagy tömbökben hulljon le a tetőről, a 
hófogórács illetve a rönkfa pedig a meg-
csúszó hótömeg felfogását biztosítják. A 
hófogó rendszerek optikailag harmonikusan 
illeszkednek a tetőképbe.

VIHAR ELLENI VÉDELEM 
A TONDACH® viharkapcsok, rögzítő csava-
rok, beleértve a tömítéseket is szélsőséges 
időjárási viszonyok esetén is garantálják a 
tető biztonságát.

ALÁTÉTHÉJAZATI MEGOLDÁDOK 
Az innovatív TONDACH® alátétfóliák pó-
rusmentes kétrétegű aktív membránjukkal 
tartósan és biztosan védik a tetőszerkezetet. 
A páraáteresztő alátétfóliák eső-, szél-, 
és légbiztosak,  és –40 °C -tól +100 °C-ig 
hőállók. A 15°-nál alacsonyabb hajlásszögű 
tetőknél szabvány szerint csak 330 g/m2 
súlyú alátétfóliák alkalmazhatóak. A nagy 
igénybevételnek kitett alacsony hajlásszögű 
alátéttetőknél szabvány szerint a Twin Power 
alátétfóliát ajánljuk.
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TONDACH® Figaro antik

TONDACH® Figaro antracit
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TONDACH® Bolero antracit

TONDACH® Palotás homok antik
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TONDACH® Twist piros

TONDACH® Táska rézbarna
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TONDACH® Palotás antik

TONDACH® Hódfarkú félköríves vágású antik
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Tető 
 egy évszázadra.

Az Ön TONDACH® márkakereskedője:

TONDACH Magyarország Cserép- és Téglagyártó Zrt. | INFOVONAL: 40/27-37-37 (40/CS-ER-ÉP) | E-Mail: info@tondach.hu | www.tondach.hu | www.tetocserep.hu KI
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