
Řešení pro šikmé střechy

Inspirace pro váš  
vysněný domov

Katalog produktů



Řešení pro šikmé střechy

2

Proč se rozhodnout pro Tondach 4

Povrchové úpravy střešních tašek Tondach 6

Které střešní tašky Tondach jsou nejvhodnější pro váš dům? 8

Moderní

Planoton 11 (Figaro 11) posuvná taška 12

Contiton 12 (Stodo 12) posuvná taška 14

V11 posuvná taška 16

Univerzální

Sensaton 11 (Samba 11) posuvná taška 20

Renoton 11 (Hranice 11) posuvná taška 22

Renoton 14 (Brněnka 14) posuvná taška 24

Klasické

Traditon 14 (Francouzská 14) 28

Traditon 11 (Falcovka 11) 30

Historické

Bobrovka 34

Doplňky

Komplexní systém střech Tondach 38

Doplňkové hydroizolační vrstvy 39

Tondach iRoof 40

Služby 42

Kontakty 43

Wienerberger – ucelený sortiment keramických výrobků 44

Obsah

Řešení pro šikmé střechy

NOVINKA

tondach.cz

Střecha, jak má být. 
Stavte pořádně. Tondach

Zahalili jsme naše tašky do nového
odstínu. „Engoba grafen“ přináší ještě
temnější černou, nadčasový design
a je v naší nabídce barev bez příplatku.

Vybírejte z modelů Planoton 11,
Renoton 14, Renoton 11 a Sensaton 11.
Pořiďte si pořádnou střechu z kvalitních tašek.

Pořádná černá
je grafen
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Přednosti pálené tašky Tondach

Precizní zpracování na vysoké řemeslné úrovni 
vytváří odolnou krytinu se životností až 100 let 

bez potřeby údržby.

Ušlechtilost přírodního materiálu 
a přísný systém kontroly zaručují 
100% zdravotní nezávadnost.

Nejmodernější technologií je 
dosaženo mimořádně hladkého 

povrchu, odolnějšího proti usazování 
nečistot. Ptačí trus ani kyselé deště 

nenaruší povrch pálených tašek.

Výběr suroviny a výjimečný způsob zpracování 
garantují špičkovou mechanickou pevnost 

a mrazuvzdornost při optimální  
hmotnosti a tloušťce krytiny.

Kvalitní přírodní pigmenty a náročná technologie 
vypalování při teplotách nad 1 000 ˚C zajišťují 
trvalost a bezkonkurenční barevnou stálost.

Promyšlený systém dvojitého 
drážkování zabezpečuje rychlý 
odvod vody a pomáhá chránit 
budovu před vlhkostí a prachem.

Extrémní odolnost materiálu 
chrání dům před extrémními 
povětrnostními vlivy a rozmary 
počasí.

Snadná výměna jednotlivých střešních tašek 
zajišťuje jednoduchou údržbu střechy po celou 
dobu její životnosti.
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Režná
Přírodní odstín, který je pevně spojen 
s keramikou, dodá střeše tradiční vzhled. 
Typická červená barva povrchu i vlastní 
hmoty tašky závisí na mineralogickém složení 
suroviny a teplotě výpalu. Barva se vlivem 
usazenin může v průběhu delších časových 
období měnit. Vzniká tak často vyhledávaná 
patina.

Engoba
Matná až pololesklá povrchová úprava.  
Na vysušený polotovar se nanese rozplavená 
keramická směs, která oproti základní 
surovině obsahuje přírodní oxidy kovů. 
Při výpalu se díky keramickým procesům 
nataví na suchou tašku a stane se tak její 
neoddělitelnou součástí. Není to nástřik, 
ani povlak. Engoba tak vhodně rozšiřuje 
možnosti barevného ztvárnění střechy. 
Je stálobarevná po celou dobu životnosti 
a minimalizuje zanesení nečistotami.

Glazura
Glazura je nejvyšší stupeň povrchové 
úpravy, která zabraňuje usazování nečistot 
a biologických materiálů. Vzniká identicky 
jako engoba, pouze podíl sklovitých příměsí 
je vyšší a zušlechťující ochranná vrstva 
je silnější. Glazura zajišťuje lesklý, luxusní 
a vysoce odolný povrch střešní krytiny.

Povrchové úpravy 
tašek Tondach
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Univerzální

Klasické
Spolehlivost a tradice

Klasické pálené tašky prověřené časem, jejichž 
přirozená krása a šarm citlivě doplní tradiční 
výstavbu a zapadne do okolní krajiny. Pro 
všechny zákazníky, kteří se spoléhají na léty 
ověřený materiál.

Jeden produkt – nekonečno možností

Pálená krytina pro všechny druhy staveb se 
snadnou instalací a v bohaté barevné škále. 
Naplní představy zákazníků, kteří hledají moderní 
a zároveň plně variabilní řešení střechy.

Moderní
Soulad moderního designu a funkčnosti

Řešení pro moderní střechu v souladu se 
současnými architektonickými trendy. Moderní 
pálené tašky jsou proto jasnou volbou pro všechny 
zákazníky, kteří ocení čistý, jednoduchý a přitom 
originální design.

Zjednodušte si výběr a inspirujte se naším doporučením podle charakteru domu. 

Historické
Inspirace z minulosti

Jedinečné pálené tašky, které jsou již po 
tisíciletí symbolem bezpečí a přirozené 
krásy. Jsou vhodné pro rekonstrukci střech 
historických objektů při zachování tradic 
a původního rázu stavby.

Které střešní tašky  
Tondach jsou nejvhodnější  
pro váš dům?
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Moderní
Řešení pro moderní střechu a nejnovější 
architektonické trendy. 

Planoton 11 (Figaro 11) posuvná taška
Contiton 12 (Stodo 12) posuvná taška
V11 posuvná taška
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Planoton 11
(Figaro 11)

posuvná taška

Planoton 14, engoba granit

Planoton 11, engoba grafen Planoton 11, engoba hnědá

Planoton 11, engoba hnědá

Moderní plochá velkoformátová taška s minimalistickým designem 
umožňující vytvářet unikátní vzhled střešního pláště.

TECHNICKÉ ÚDAJE Planoton 11 Planoton 14

Celková šířka 277 mm 241 mm

Celková délka 470 mm 424 mm

Krycí délka 360–385 mm 280–347 mm

Doporučená krycí délka 365–380 mm 290–337

Hmotnost 1 ks 4,1 kg 3,3 kg

Spotřeba na 1 m2 od 10,9 ks od 13,7 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon 30°

Minimální sklon 20°

* Planoton 14 vyrobeno v zahraničí.

PLANOTON 11

Režná Engoba  
červená

Engoba  
hnědá

Engoba  
grafen

Glazura „Amadeus“ 
černá

PLANOTON 14

Engoba  
granit
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Contiton 12
Contiton 12, glazura „Amadeus“ naturContiton 12, glazura břidlicově černá

Téměř plochá taška s jemným profilem vytváří esteticky 
jednoduchý design střešního pláště. Variabilita při laťování je 
optimální i pro rekonstrukce.

Glazura „Amadeus“ 
natur

Glazura „Amadeus“ 
černá

Glazura kaštanově 
hnědá

Glazura břidlicově 
černá

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka 275 mm

Celková délka 433 mm

Krycí délka 323–363 mm

Doporučená krycí délka 333–353 mm

Hmotnost 1 ks 3,5 kg

Spotřeba na 1 m2 od 12 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon 30°      (25°)*

Minimální sklon 20°

Engoba měděná Engoba tmavě 
hnědá

Engoba šedáEngoba černáRežná

Contiton 12, glazura břidlicově černá Contiton 12, engoba měděná

* Pouze za velmi specifických podmínek.

(Stodo 12)

posuvná taška
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V11
posuvná taška

V11, engoba anthrazit

Luxusní plochá taška v jedinečném designu studia  
F.A. Porsche s působivou hrou světel a stínů na unikátně 
tvarovaném V profilu.

TECHNICKÉ ÚDAJE V11

Celková šířka 272 mm

Celková délka 480 mm

Krycí délka 365–395 mm

Hmotnost 1 ks 4,3 kg

Spotřeba na 1 m2 od 10,9 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon 30°

Minimální sklon 20°
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V11, engoba titanium

V11, engoba anthrazit V11, engoba anthrazit

Engoba  
anthrazit

Engoba  
basalt

Engoba  
titanium
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Univerzální
Pálená krytina pro všechny druhy staveb, 
sklonů, se snadnou instalací a v bohaté 
barevné škále. 

Sensaton 11 (Samba 11) posuvná taška
Renoton 11 (Hranice 11) posuvná taška
Renoton 14 (Brněnka 14) posuvná taška
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Sensaton 11
Sensaton 11, glazura „Amadeus“ červenáSensaton 11, engoba hnědá

Profilem tašky je nízká vlna, která na střeše působí harmonicky. 
Svou možností posunu při laťování je vhodná pro rekonstrukce 
a zejména i pro nízké sklony střechy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka 280 mm

Celková délka 470 mm

Krycí délka 355–380 mm

Doporučená krycí délka 360–375 mm

Hmotnost 1 ks 3,6 kg

Spotřeba na 1 m2 od 11,5 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon 22°

Minimální sklon 12°

Glazura „Amadeus“ 
červená

Glazura „Amadeus“ 
hnědá

Glazura „Amadeus“ 
černá

Engoba červená Engoba hnědá Engoba grafenRežná

Sensaton 11, glazura „Amadeus“ červená Sensaton 11, engoba grafen

(Samba 11)

posuvná taška
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Renoton 11
Renoton 11, engoba černáRenoton 11, engoba červená

Velkoplošná, hospodárná, drážková taška s možností
variabilního posunu při pokládce až o 60 mm. Vhodná také pro 
rekonstrukce všech typů střech. Moderní verze nejklasičtější tašky 
francouzského typu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka 277 mm

Celková délka 465 mm

Krycí délka 340–400 mm

Doporučená krycí délka 260–380 mm

Hmotnost 1 ks 3,6 kg

Spotřeba na 1 m2 od 10,8 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon 30°

Minimální sklon 20°

Režná Glazura „Amadeus“ 
červená

Glazura „Amadeus“ 
černá

Engoba červená Engoba hnědá Engoba grafen

V mezních krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.

Renoton 11, glazura „Amadeus“ červená Renoton 11, engoba červená

U
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ní

(Hranice 11)

posuvná taška
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Renoton 14
Renoton 14, engoba červenáRenoton 14, engoba hnědá

Drážková taška s možností variabilního posunu při pokládce. 
Vhodná také pro rekonstrukce všech typů střech. Moderní verze 
nejklasické tašky francouzského typu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka 245 mm

Celková délka 400 mm

Krycí délka 280–340 mm

Doporučená krycí délka 290–330 mm

Hmotnost 1 ks 2,9 kg

Spotřeba na 1 m2 od 14,5 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon 30°

Minimální sklon 20°

Režná Engoba červená Engoba hnědá Engoba grafen 

V mezních krycích délkách je nutné upravovat okrajové tašky.

Renoton 14, engoba červená Renoton 14, engoba červená

Glazura „Amadeus“ 
červená

Glazura „Amadeus“ 
černá
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(Brněnka 14)

posuvná taška
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Klasické
Pro přirozenou krásu a šarm domů 
a zemědělských staveb se šikmou střechou.

Traditon 14 (Francouzská 14)
Traditon 11 (Falcovka 11)



Řešení pro šikmé střechy

28 29

M
o

d
er

ní
U

ni
ve

rz
ál

ní
H

is
to

ric
ké

D
op

lň
ky

K
la

si
ck

é

Traditon 14
Traditon 14, engoba hnědáTraditon 14, engoba červená

Klasická drážková krytina s živě působící  
strukturou povrchu se zesíleným středem  
i okrajem a dvojitým drážkováním.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka 245 mm

Celková délka 400 mm

Krycí délka 335 mm

Hmotnost 1 ks 2,9 kg

Spotřeba na 1 m2 14,5 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon 30°

Minimální sklon 20°

Engoba červenáRežná

Traditon 14, engoba červená Traditon 14 režná a Traditon 14 engoba hnědá

(Francouzská 14)
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Traditon 11
Traditon 11, glazura kaštanově hnědáTraditon 11, glazura břidlicově černá

Klasická drážková krytina francouzského typu s živě působící 
plastickou strukturou povrchu a vysokou těsností. Moderní 
velkoformátový tvar umožňuje rychlé a hospodárné pokrytí střechy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková šířka 275 mm

Celková délka 433 mm

Krycí délka 390 mm

Hmotnost 1 ks 3,6 kg

Spotřeba na 1 m2 11 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon 30°

Minimální sklon 20°

Engoba měděná Engoba tmavě 
hnědá

Engoba černáRežná Glazura kaštanově 
hnědá

Glazura břidlicově 
černá

Traditon 11, glazura břidlicově černá Traditon 11, engoba tmavě hnědá

(Falcovka 14)
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Historické
Jedinečná střešní krytina pro rekonstrukce 
historických objektů. 

Bobrovka
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Bobrovka
Bobrovka, režnáBobrovka 19x40, engoba červená

Taška patřící k historicky nejstarším a nejvýznamnějším krytinám. 
Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. 
husté či řídké laťování (tj. šupinové či korunové krytí). Vhodná 
i k pokládce na oblé a zborcené plochy střech – oblé vikýře, 
kuželové plochy atd.

GLAZURY „AMADEUS“*

černá natur

ENGOBY*

červená měděná hnědá antik nero šedá černá

REŽNÁ*

kulatý řez segmentový řez

TECHNICKÉ ÚDAJE Režná Pov. úprava*

Celková šířka 180 mm 190 mm

Celková délka 380 mm 400 mm

Hmotnost 1 ks 1,6 kg cca 2 kg

Spotřeba na 1 m2 od 35 ks od 32 ks

MINIMÁLNÍ SKLON STŘECHY

Bezpečný sklon 30°

Minimální sklon 20°

* Výrobky zahraničních 
výrobních závodů 
koncernu.

* Výrobky zahraničních výrobních závodů koncernu.

Bobrovka režná Bobrovka režná a glazura zelená Bobrovka 19x40, glazura „Amadeus“ černá

tmavě zelená
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Doplňky
Keramické i nekeramické systémové doplňky 
zajišťují dokonalou funkčnost a krásu vaší  
nové střechy.
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Doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) 
Tondach FOL

Tondach FOL Mono Premium
Difuzně otevřená pojistná hydroizolace určená 
pro nejpřísnější třídy těsnosti (možnost spojovat 
horkovzdušným svařováním nebo chemickým 
rozpouštědlem za studena).

Tondach FOL Thermo DT
Difuzní podstřešní membrána nejvyšší 
kvality s povrchovou vrstvou z polyuretanu 
a integrovanou samolepicí páskou zajišťující 
větrotěsnost a zlepšenou tepelnou izolaci.

Tondach FOL Mono DT
Monolitická difuzní podstřešní membrána určená 
k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená 
odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo. 
S integrovanou samolepicí páskou (větrotěsnost).

Tondach FOL Mono
Monolitická difuzní podstřešní membrána určená 
k instalaci na krokve a dřevěná bednění. Zvýšená 
odolnost vůči chemickým impregnacím na dřevo.

Tondach FOL S
Difuzní podstřešní membrána určená k instalaci 
na krokve a dřevěná bednění.

Hmotnost m2 360 g

Paropropustnost Sd: 0,20 m

Pevnost v tahu: 420 N / 490 N

UV odolnost: 3 měsíce

Rozměry role: 1,5 m x 25 m = 37,5 m2

Hmotnost m2 210 g

Paropropustnost Sd: 0,15 m

Pevnost v tahu: 380 N / 350 N

UV odolnost: 3 měsíce

Rozměry role: 1,5 m x 50 m = 75 m2

Hmotnost m2 180 g

Paropropustnost Sd: 0,15 m

Pevnost v tahu: 300 N / 270 N

UV odolnost: 3 měsíce

Rozměry role: 1,5 m x 50 m = 75 m2

Hmotnost m2 180 g

Paropropustnost Sd: 0,15 m

Pevnost v tahu: 300 N / 270 N

UV odolnost: 3 měsíce

Rozměry role: 1,5 m x 50 m = 75 m2

Hmotnost m2 145 g

Paropropustnost Sd: 0,02 m

Pevnost v tahu: 280 N / 230 N

UV odolnost: 3 měsíce

Rozměry role: 1,5 m x 50 m = 75 m2

Tondach FOL Mono Complete
Difuzní podstřešní membrána nejvyšší kvality  
s integrovanými samolepícími páskami. Zvýšená 
mechanická a teplotní odolnost. Unikátní funkce 
utěsňování hřebíků.

Hmotnost m2 340 g

Hodnota Sd: 0,3 m

Pevnost v tahu: 800 N/500 N

UV odolnost: 3 měsíce

Rozměry role: 1,5 m x 50 m = 75 m2

PÁLENÉ STŘEŠNÍ TAŠKY A DOPLŇKY
Pálené výrobky Tondach se vyznačují dlouhou 
životností a barevnou stálostí

PODSTŘEŠNÍ FÓLIE (DHV)
Vysoce difúzní, paropropustné pojistné hydroizolační 
fólie s inovativními vlastnostmi

TEPELNĚIZOLAČNÍ SYSTÉM iRoof
Moderní a efektivní řešení pro novostavby 
 i rekonstrukce

ŘEŠENÍ PRO ODVĚTRÁNÍ STŘECHY
Kompletní systém pro odvětrání střechy z větracích 
tašek, kompletů a pásů

PROSVĚTLENÍ A STŘEŠNÍ VÝLEZY
Elegantní způsoby prosvětlení interiéru a osvědčené 
střešní výlezy

ANTÉNNÍ A SOLÁRNÍ PROSTUPY
Bezproblémové řešení průchodu kabelů bez narušení 
funkčního těsnění střechy

SNĚHOVÝ SYSTÉM
Účinný systém proti nekontrolovatelnému sesuvu 
sněhu

POCHŮZNÝ SYSTÉM, DRŽÁKY, 
PŘÍCHYTKY A HÁKY
Komplexnost řešení i v tom nejmenším detailu

1

62

73

84

5

Komplexní systém střech Tondach
Nejlepší řešení pro kvalitní šikmou střechu!
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Tloušťka Tondach Thermo desky (mm) 80 100 120 140 160 180 200 220

Ekvivalent tloušťky tepelné izolace  

z běžného izolačního materiálu (mm)
150 190 240 280 330 370 400 440

Běžná skladba

Tondach Thermo 
160 mm

Běžný izolační materiál 
330 mm

iRoof TOP

Tepelněizolační systém střech
Tondach iRoof

Tondach Thermo Classic

Univerzální pro všechny doporučované skladby iRoof

Možnost oboustranného použití - vhodné i pro členité střechy

S příslušnou střešní fólií Tondach lze použít i do nízkých sklonů střech  
(pro všechny třídy těsnosti DHV)

Pro novostavby i rekonstrukce

Difúzní propustnost při správné skladbě střechy

iRoof Top
iRoof Uni
iRoof Renova

Použití: pro systém iRoof TOP, UNI a RENOVA

Vhodné pro jednoduché (sedlové) typy střech

Nakašírovaná střešní fólie Tondach se samolepicími páskami pro dokonalé napojení

Úspora pracnosti při samotné pokládce díky integrované střešní fólii

Snadná manipulace díky nízké hmotnosti

Difúzní propustnost při správné skladbě střechy

iRoof Top
iRoof Uni

Použití: pro systém iRoof TOP a UNI

Tondach Thermo Comfort

Tondach Thermo Classic Alu iRoof Top
iRoof Renova

Vhodné pro rekonstrukce a renovace střech 

Možné použití také v kombinaci s tepelnou izolací při požadavku na difúzně 
uzavřený systém

Možnost oboustranného použití - vhodné i pro členité střechy

S příslušnou střešní fólií lze použít i do nízkých sklonů střech

Použití: pro systém iRoof TOP a RENOVA

Tondach iRoof
Tepelněizolační desky Tondach Thermo

Vlastnosti: 
 Formát: 2400 x 1020 mm = 2,44 m² (montážní rozměr 2380 x 1000 mm = 2,38 m²)
 Pero/drážka po celém obvodu
 Tloušťka desky [mm]: 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220

Tondach Thermo Classic, Tondach Thermo Comfort Tondach Thermo Classic Alu

Tloušťka [mm] 80 100 120 140 160 180 200 220 80 100 120 140 160 180 200 220

Součinitel prostupu tepla 
- U [W/(m²·K)]

0,31 0,25 0,20 0,17 0,15 0,14 0,12 0,11 0,27 0,21 0,18 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10

Tepelná vodivost 
 - λD W/(m·K)

0,026 0,026 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,022

Tepelný odpor  
Rd [(m²·K)/W]

3,05 3,80 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00 8,80 3,60 4,50 5,45 6,35 7,25 8,15 9,05 10,00

Moderní a vysoce efektivní řešení tepelněizolačního
systému střech.

Tvarově stálé tepelněizolační desky Tondach Thermo 
z polyuretanové pěny (PIR) ve variantách Classic, Comfort a Classic

Alu nabízí řešení zateplení střech pro novostavby i rekonstrukce 
ve třech systémových skladbách Tondach iRoof Top,
Uni a Renova
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Oblastní manažeři

Technické poradenství

Stáhněte si ceník výrobků Tondach

Více na www.tondach.cz

Kompletní portfolio výrobků je dostupné 
na www.tondach.cz

Technický poradce  
pro střechy Tondach

Rudolf Prus 
602 552 916 
rudolf.prus@tondach.cz

Zákaznický servis Tondach

800 240 250
info@tondach.cz

Technický poradce  
pro tepelné izolace iRoof

Pavel Kaderka 
607 182 797 
pavel.kaderka@wienerberger.com

Kompletní informace 
o produktech Tondach

1  Jitka Strankmüllerová 
602 754 439 
jitka.strankmullerova@tondach.cz

2  Michal Hrabě 
722 958 421 
michal.hrabe@tondach.cz

3  Kateřina Vobořilová 
725 428 571 
katerina.voborilova@tondach.cz

4  Petr Příhoda 
602 539 147 
petr.prihoda@tondach.cz

5  Hana Kantnerová 
602 163 059 
hana.kantnerova@tondach.cz

6  Martin Málek 
607 004 971 
martin.malek@wienerberger.com

7  Petra Differenzová 
724 115 533 
petra.differenzova@tondach.cz

8  Martina Suchá 
606 740 621 
martina.sucha@tondach.cz

9  Miloš Fogl 
606 722 242 
milos.fogl@tondach.cz

10  Petr Toman 
606 045 230 
petr.toman@tondach.cz

11  Ing. arch. Jana Straková 
602 539 151 
jana.strakova@tondach.cz

12  Radek Šebek 
606 722 233 
radek.sebek@tondach.cz

13  Hana Vorlová 
606 740 622 
hana.vorlova@tondach.cz

14  Petr Krajča 
602 539 152 
petr.krajca@tondach.cz

15  Jiří Josepčuk 
724 115 522 
jiri.josepcuk@tondach.cz

16  Vítězslav Pruška 
727 984 576 
vitezslav.pruska@tondach.cz

Služby
nabízená služba popis služby cena odkaz

Poradenství zákaznického servisu 

Výběr vhodné střešní tašky
Výběr doplňků pro funční střechu
Zpracování nezávazné nabídky
Zákaznická linka 800 240 250

ZDARMA

Technická podpora
Dodání technických podkladů k produktům Tondach
Dodání certifikátů
Řešení konkrétních technických detailů

ZDARMA

Výpočet střechy

Návrh ideálního řešení, které garantuje při správném použití
všech prvků 100% funkčnost budoucího střešního systému
Stanovení spotřeby keramických i nekeramických prvků 
v uceleném střešním systému pro rekonstrukci či novostavbu 
dle projektové dokumentace

ZDARMA

Adresář prodejců střešní krytiny
Přehledné rozdělení kontaktů dle krajů a okresů
Detailní zobrazení adresy prodejců pomocí interaktivní mapy
Jednoduché zaslání dotazu či poptávky prodejci

ZDARMA

Adresář pokrývačů
Přehledné rozdělení kontaktů dle krajů a okresů
Detailní zobrazení kontaktu pomocí interaktivní mapy
Rychlé a snadné zaslání poptávky na pokrývače

ZDARMA

Mobilní technická příručka – aplikace

Rychlé vyhledávání technických informací k páleným
střešním taškám Tondach
Řešení šikmých střech
Zobrazení technických nákresů
Offline aplikace použitelná i bez datového připojení

ZDARMA

Střechy Tondach ve vašem okolí

Aplikace odkazující na referenční střechy ve vybrané lokalitě dle mapy ČR
Dle získané adresy možnost zhlédnutí reálné podoby střechy
s vybranou střešní taškou
Široké možnosti hledání a zobrazení realizací
Odkazy na doporučené projektanty i pokrývače

ZDARMA

Záruka Tondach All Inclusive

Poskytnutí záruky nad rámec zákonné odpovědnosti za vady –
záruka 33 let na střešní tašky a funkční keramické doplňky
V případě uznané záruky je provedena úhrada nákladů spojených 
s výměnou reklamované krytiny (dodání tašek, doprava materiálu
 výměna střešních tašek)

ZDARMA

Vzorky tašek Po dohodě se zákazníkem dodání zvoleného vzorku zákaznickým servisem ZDARMA
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Terca
lícové cihly a pásky

lepicí a spárovací malty

Terca 
lícové cihly a pásky

lepicí a spárovací malty
příslušenství

Porotherm KP Vario UNI 
nosné překlady

pro rolety a žaluzie

Porotherm AKU Z Profi 
zvukověizolační cihly

TONDACH
pálená střešní 

krytina
vč. příslušenství

Porotherm strop 
keramický strop

POT trámy
stropní vložky

Porotherm strop 
keramický strop

POT trámy
stropní vložky

věncovky

Porotherm KP 7 
nosné překlady

Porotherm KP XL 
nosné překlady

malta Porotherm Profi
zdicí pěna Porotherm Dryfix 

Porotherm T Profi 
obvodové zdivo

Porotherm Profi 
nenosná příčka

Penter 
cihlová dlažba

Porotherm TS Profi 
soklové zdivo

Porotherm Profi 
vnitřní nosné zdivo

Porotherm EKO+ Profi 
nosné zdivo

www.wienerberger.cz

Společnost Wienerberger nabízí ucelený sortiment keramických výrobků.  

Pálené stavební materiály jsou vyrobeny z přírodních surovin a bydlení v nich 

je zdravé a komfortní. Pro vaši stavbu si z portfolia společnosti Wienerberger 

vyberete zdicí systém Porotherm, pálené střešní tašky Tondach,  

obkladové a lícové cihly Terca a cihlovou dlažbu Penter. 

www.wienerberger.cz

Kompletní systém pro váš dům
od jednoho výrobce

Řešení pro šikmé střechy

4

Terca
Porotherm  
AKU Z Profi

Porotherm 
strop

Porotherm  
KP XL

Penter

Porotherm  
TS Profi

Porotherm  
EKO+ Profi

www.wienerberger.cz

Společnost Wienerberger nabízí ucelený systém stavebních výrobků pro váš dům. 

Pálené stavební materiály jsou vyrobeny z přírodních surovin a bydlení v nich je zdravé 

a komfortní. Z toho důvodu jsme zařadili do našeho portfolia nabídku moderního 

a vysoce efektivního tepelněizolačního systému střech pod názvem iRoof. Doporučené 

skladby iRoof díky difúzní propustnosti jednotlivých materiálů zajistí zdravé vnitřní klima 

a střechu, která dýchá.

Kompletní systém pro váš dům 
od jednoho výrobce

5

Porotherm  
KP Vario UNI

Porotherm  
AKU Z Profi

Tondach

Tondach  
iRoof

Tondach

Porotherm 
strop

Porotherm  
BN strop

Porotherm  
VT Profi

Porotherm  
KP 7

Porotherm Profi,  
Porotherm Dryfix,  

Dryfix.extra

Porotherm  
T Profi

Porotherm 
Profi

Porotherm  
AKU Profi

Porotherm 
Profi

Terca

iRoof Uni iRoof RenovaiRoof Top

Společnost Wienerberger nabízí ucelený systém stavebních výrobků pro váš dům. 

Pálené stavební materiály jsou vyrobeny z přírodních surovin a bydlení v nich je zdravé 

a komfortní. Z toho důvodu jsme zařadili do našeho portfolia nabídku moderního 

a vysoce efektivního tepelněizolačního systému střech pod názvem iRoof. Doporučené 

skladby iRoof díky difúzní propustnosti jednotlivých materiálů zajistí zdravé vnitřní klima 

a střechu, která dýchá.

Pro vaši stavbu si z portfolia společnosti Wienerberger vyberete zdicí systém Porotherm, 

pálené střešní tašky Tondach, obkladové a lícové cihly Terca, cihlovou dlažbu Penter 

a betonové výrobky Semmelrock.
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tondach.cz

vrchol krásy
Střecha je 

Střecha, jak má být.
Stavte pořádně. Tondach

Pořádná střecha se pozná. Lichotí vašemu domu a perfektně zapadá do české krajiny.  

Ladný sklon, odolný povrch, a navíc ještě podkroví.

Sedlová či valbová, šikmá střecha jen tak nezestárne.  

Její krásu si budete užívat po mnoho let.
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Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28
370 01 České Budějovice 1

T: +420 800 240 250
info@wienerberger.cz
www.wienerberger.cz


