
V polovině února uspořádal 
Tondach pro své partnery z řad 
pokrývačů, klempířů a  tesařů 
akci s opravdu lákavým progra-
mem. Hostů přijelo 28  z  celé 
republiky a spolu s 15 zástupci 
Tondachu vytvořili nepřehlédnu-
telnou skupinu střechařů, na-
těšenou na příjemné chvíle 
a atraktivní zážitky.
Jako první byla připravena  
exkurze do Škody Auto v Mla-
dé Boleslavi. Koho by tehdy na-
padlo, že pro zastavení tohoto 
vyladěného soukolí výroby bude 
o pár dní později stačit nepa-
trný virus. Vraťme se ale zpět do 
doby, když ještě nic takového 
nehrozilo. Než jsme se dostali 
ke žhavým novinkám, prohlédli 
jsme si Škoda Muzeum a dozvě-
děli se něco o vzniku a vývoji 
závodu Škoda. Asi nejvíc na nás 
z muzejních exponátů zapůsobi-
ly vystavené závodní prototypy. 
Pak už jsme, posilněni obědem, 
vyrazili přímo do výroby. Zde 
nám předvedli montáž motorů 
a  také kompletaci vozů, což 
byl zážitek, který našince ne-
potkává každý den. A  jak po-
učný! Pásová výroba má pro 
jednotvárné úkony stanoven 
interval od 30 vteřin do 2 mi-
nut! Ve světle této hrozivé sku-
tečnosti si mnozí uvědomili cenu 
své „svobodné práce“, a s o to 
větší radostí pak na zámku v Dě-
tenicích zasedli ke školení. 
Představen byl Platinum club 
Wienerberger – novinka, přiná-
šející členům výhody. V  rámci 

diskuze mohli účastníci přednést 
tipy na další výhody, o které by 
se stávající daly rozšířit. Jestliže 
vás toto téma zajímá, můžete 
se o něm více dočíst na dalších 
stránkách těchto novin. 
Možná vám až do teď nebyl jasný 
smysl úvodního titulku. Vězte, že 
se k němu právě dostáváme. Po 
všech aktivitách jsme zamířili 
na ubytování do nefalšovaného 
Středověkého hotelu, v jehož krč-
mě jsme si v přítmí, a s atmosférou 
dob dávno minulých, vychutnali 
husí hody. Naše chuťové pohárky 
si při úžasné huse se zelím a kned-
líky či nad talíři přetékajícími sýry 
a uzeninami přišly na své.
Ošizeny ale nebyly ani ostatní 
smysly, které poškádlil připravený 
Středověký program. Nezapo-
menutelný je zážitek, který nám 
zprostředkoval polykač ohně se 
svou ohňovou show. Na tehdejší 
večer určitě nezapomene hlavně 
jedna z  přítomných oblastních 
manažerek Tondachu. Byla ob-
viněna z čarodějnictví a skončila 
v zavěšené kleci. Naštěstí jí byl 
osud milostiv a vy se můžete na 
kontakty s ní těšit i nadále. Plechy 
řinčely při souboji těžkooděnců 
a své umění nám předvedl také 
fakír s hadem. Připočtete-li šer-
míře, tanečnice, žebráky a živou 
hudbu, máte dokonalý obrázek 
středověké atmosféry, která 
všem účastníkům dala zapo-
menout na starosti jednadvacá-
tého století.

Magda, 
asistentka managementu
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Škodovku
jsme si užili a husa 
chutnala i bez 
svatého Martina!
V dnešní době roušek a nařízené izolace se zdá neskutečné, že 
bývalo běžné se scházet a společně navštěvovat zajímavá místa. 
Když teď v našich pravidelných setkáních nemůžeme pokračovat, 
pojďme si na příjemné chvíle při setkávání pokrývačů alespoň 
zavzpomínat.
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Technické okénko:  
Větrací pásy – jak ušetřit?

Novinka: Platinum club – 
exkluzivní podmínky pro vás!

POTŘEBUJETE 
LIDI!

MUSÍTE ODMÍTAT 
A POSOUVAT ZAKÁZKY?

Projekt: Pokrývačská  
akademie pomáhá
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Větrací pásy

Mistři svého řemesla,
páni pokrývači, klempíři a tesaři,
v současném divokém „koronavíru“ 
událostí bohužel není moc prostoru 
na společenské akce, takže slavnostní 
večer Pálená střecha, na který se každý 
rok těšíte, jsme museli přesunout na 
26. 11. 2020. Věříme, že tato vynucená 
změna bude mít nakonec svá pozitiva 
a všichni se pobavíme stejně dobře, 
jako při pořádání v tradičním termínu. 

Rozkolísaná doba je pro všechny velkou 
neznámou a teprve uvidíme, co nám 
letošní nelehká sezóna ještě přinese. 
Zato ale už teď přesně víme, co vám 
můžeme nabídnout my – další pestrou 
paletu zajímavého čtení!

Blíže se podíváme na větrací pásy hře-
bene jako důležitou součást kvalitní 

střechy, ohlédneme se za školeními,  
Wienerberger fórem, výstavami a dalšími 
akcemi, kterých jste se v hojném počtu 
sami zúčastnili. Čeká vás také rozhovor 
o projektu Pokrývačská akademie, který 
mezi vámi vzbudil zasloužený ohlas, 
a  jako taštičku na dortu představíme 
věrnostní program Platinum club.

Věřím, že současnou výjimečnou situaci 
společně zvládneme, a brzy oslavíme 
naše pracovní úspěchy u dobrého jídla, 
keramo muziky a pravé pálené. 

Hynek, 

product manager



2  Technické okénko

Větrací pásy nároží a hřebene –  
šetřit nebo ušetřit?

NA STŘEŠE

Nutnost větrání střech je tak široce připomínaná, že dnes o ní vědí snad úplně všichni, kteří se v oboru střech pohybují. 
Horší to už je s orientací v široké škále prostředků pro jeho zajištění. K dispozici jsou výrobky špičkové i ty „za lidovku“. 
Rozdíl v ceně vidí každý na první pohled, ale málokdy si přitom uvědomí také rozdíly v kvalitě, které mohou práci ze-
fektivnit do té míry, že dražší výrobek je ve výsledku mnohem výhodnější. 

NA STŘEŠE

Provětrávání ve hřebeni a nároží 
umožňují větrací pásy, které 
vytvořenou mezeru mezi hře-
benáčem a střešní taškou chrání 
proti polétavému sněhu při sou-
časném zajištění proudění vzdu-
chu. Pro výrobu kvalitních pásů 
se nejčastější používají tři mate-

riály, a to buď samostatně, nebo 
v různých kombinacích:

1. Netkaná textilie – lehký, fle-
xibilní a  tvárný materiál, který 
se snadno instaluje. Musí ale jít 
o takové rouno, které je opravdu 
průvzdušné a zajistí potřebnou 
ventilaci.

2. Hliník – lehký kov je opatřený 
mikroperforací zajišťující odvě-
trávání. Tento materiál charak-
terizuje extrémní odolnost vůči 
povětrnostním vlivům a dlouhá 
životnost. 

3. Olovo – kovový materiál 
s vyšší hmotností, který se ale 
snadno tvaruje. Ke stabilitě na 
střeše mu stačí vlastní váha, 
takže nepotřebuje žádné lepení.

Co je pro kvalitní větrací pásy 
charakteristické? Především 
velký větrací průřez, který zajistí 
účelné větrání střechy a přede-
jde tím budoucím problémům 

s  reklamacemi zapříčiněnými 
nefunkčností větrání. 

Hned na druhém místě jsou vy-
chytávky zjednodušující a zrych-
lující práci, jako široké lepicí 
pásy pro spolehlivé zajištění 
fixace k  jakémukoliv podkladu 
na střeše. Použité kvalitní lepi-
dlo oceníte zejména v  teplých 
dnech, kdy ta lacinější měknou 
a krycí páska z nich nejde od-
trhnout. Následné zlobení, za-
lepené ruce a zbytečně promr-
haný čas si při užití kvalitního 
větracího pásu můžete ušetřit. 

Oceníte i  vysokou průtažnost 
pásů (až dvojnásobnou ve 
srovnání s  lacinějšími výrobky) 
umožňující bezproblémové 
vytvarování každého detailu. 
Kvalitní pás nemá problém ani 
s taškami s vysokou vlnou. 

Obchodní samozřejmostí je na-
bídka pásů v  různých šířkách 
pro potřeby konkrétních sklonů 
a střešních krytin i různé barvy 
pro dokonalý vizuální efekt ho-
tové střechy. Když se připočte 
dlouhá záruka (až trojnásobná 
v porovnání třeba s plastovými 
pásy) pak ve výsledku jedno-
značně vítězí kvalitní větrací 
pásy. V  nabídce Tondach se 
jedná o tyto výrobky:

Díky spojení spolehlivých ma-
teriálů je možno na tento pás 
poskytovat záruku 33 let.

Větrací pás kovový 
hřebene a nároží 
(olovo/ cín)
Jedná se o větrací pás z olova, 
jehož hlavním benefitem je 
možnost okamžité instalace 
bez ohledu na klimatické 
podmínky. Svými parametry je 
srovnatelný s předchozím – také 
má průtažnost 30 % a větrací 
průřez 352  cm2/ m, zajištěný 
mikroperforací.

Sortiment jeho šířek je podobný 
(250, 280, 320 a 380 mm), přesto 
pro praxi dostatečný. Naopak 
bohatší je jeho barevná variabi-
lita, a to o skutečnost, že každá 
strana pásu může mít jinou 
barvu. A protože na spodním lící 
není lepicí páska, lze jej použít 
oboustranně. 

Větrací pás hliníkový 
hřebene a nároží
Pro tento celohliníkový větrací 
pás je charakteristická vy-
soká průtažnost s hodnotou 
30  % a  velký větrací průřez 
352 cm2/ m. 

Dodává se v šířkách 230, 280, 
320 a 370 mm a ve dvou bar - 
vách (červená, černá). Kon-
strukce pásu umožňuje snad - 
né centrování pozice na hře-
benové lati i připevnění ke 
střešní ploše. K tomu slouží 2 ši - 
roké pásky lepidla po stranách 
(25 mm). S  kvalitním butylo-
vým lepidlem se nejen dobře 
pracuje, ale je zaručena i  jeho 
vysoká a  dlouhodobá lepi-
vost v  čase. Tím korespon-
duje se základním materiálem 
pásu – hliníkem, odolným 
vůči povětrnostním vlivům  
a UV záření.

Při tloušťce 0,3 mm je hmotnost 
pásu 3,4 kg/ m2, což zajišťuje 
jeho stabilitu na střeše bez 
nutnosti přilepení. Stačí pás vy-
tvarovat, což jde s olovem per-
fektně. Není tedy třeba čekat, 
až bude podklad v optimálním 
stavu pro lepení, ale s aplikací 
můžete začít okamžitě. 

Jinak také pro tento pás platí 
všechny benefity větracích 
pásů Tondach – snadné cent-
rování pozice na hřebenové lati 
a  garantovaná odolnost vůči 
povětrnostním vlivům a UV zá-
ření. Díky tomu je na něj posky-
tována záruka 33 let.

Oba uvedené prémiové vět-
rací pásy jsou použitelné pro 
všechny typy střešních tašek 
Tondach. Kromě špičkové kva-
lity je spojuje i nachystané ohý-
bání hran a snadná identifikace 
– logo Tondach na potisku.

Hynek, 
product manager

Bodové versus liniové větrání
Odvod vzduchu ve vrcholu větrané šikmé střechy lze zajistit různými způsoby. V úvahu přicházejí větrací tašky 
a větrací pásy, nebo tašky větrací podhřebenové. Která varianta je technicky nejvhodnější, a která nejekonomičtější?

nelze řídit zjednodušením, že na 
100 m² stačí 10 větracích tašek. 
Realita je taková, že spotřeba na 
10 větracích taškách teprve za-
číná, a pokračuje až k hodnotám 
42  kusů u  ně kte rých modelů 
tašek. Navíc se musí dodržovat 
pravidlo o umisťování minimálně 
jedné větrací tašky do každého 
krokvového pole, třebaže se tím 
překročí počet tašek nutných 
jen z  hlediska velikosti větra-
cího otvoru. 

Tašky podhřebenové
Na rozdíl od předchozího se 
speciální posuvné větrací 
podhřebenové tašky používají 

Připomeňme nejprve, že plocha 
odváděcího větracího otvoru se 
má rovnat minimálně 1/ 1000 vě-
trané plochy střechy, nejméně 
by však měla mít 100  cm². 
Protože se k hřebeni přimykají 
plochy ze dvou stran, jedná 
se o 50 cm² na metr hřebene 
z každé strany.

Větrací tašky
Při odvodu vzduchu pomocí 
větracích tašek je nejdůleži-
tější respektovat větrací průřez 
konkrétní větrací tašky. Výrazně 
se mohou lišit, a to nejen podle 
výrobce, ale i  podle modelu 
tašky. Rozhodně se proto 

v  celé první řadě podél hře-
bene. Větrání střechy je díky 
tomu rovnoměrné a neomezené 
na jednotlivé větrací průduchy. 
Platí to ale jen při respektování 
pravidel – například jiné rozteče 
laťování než u tašek v ploše. Ne-
správné nalaťování by mohlo 
funkci větrání eliminovat. I tak je 
montáž rychlejší než u větracích 
tašek, minimálně usnadněná 
o  pokládku větracího pásu. 
Vytvořené liniové větrání po-
dél hřebene totiž potřebu jeho 
užití odbourává. Samozřejmě, 
například u  valbových střech 
s krátkou délkou hřebene (cca 
kolem 1 metru), je použití tašek 

Samotné větrací pásy řádné větrání 
střechy nezajistí! VŽDY je nutné je 
instalovat spolu s větracími taškami!

Větrání liniové Větrání bodové

Ukázky různých typů větrání naleznete na youtube:   
Sambu - youtu.be/QyttpmVs-Ik a Stodo  - youtu.be/kSN_Sck-yH0.

Umístění  
větracího  
pásu

Větrací pásy jsou dodávány v rolích o délce 5 m

Cech daroval
Tondachu plaketu  
za skvělou spolupráci
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR existuje 25 let, a za tu 
dobu se vypracoval z bodu nula až na dnešní pozici garanta 
řemesel. Je s respektem přijímán napříč celou společností 
a významné je i jeho postavení u oficiálních institucí. U příleži-
tosti letošního jubilea se cech rozhodl poděkovat těm, kdož 
se na jeho rozvoji podíleli největší měrou.

Kromě všech cechmistrů se poděkování dostalo také dvěma 
firmám, bez jejichž významné pomoci by rozvoj cechu nebyl 
možný. Asi vás nepřekvapí, že jednou z nich byla společnost 
Tondach, která je známým mecenášem řemesel ve všech 
oblastech života. Plaketu si převzala na slavnostním gala-
večeru v rámci veletrhu Střechy Praha 2020.

Alena, redaktorka

větracích podhřebenových 
bezpředmětné, jelikož podél 
nároží je nutné umístění větra-
cích tašek. 

Fakta na miskách vah
Přestože jsou tašky větrací pod-
hřebenové aplikovány po celé 
jeho délce a je jich tedy rozhodně 
více než tašek větracích, vychází 
řešení s nimi mnohem levněji. Při 
standardním způsobu je nutno 
k  ceně samotných větracích 
tašek připočíst i  mezilehlé zá-
kladní tašky, větrací pás, a také 
zdlouhavější pokládku. Úspora 
je tak jasná na první pohled. 
Dalším faktorem je i  estetika 
plochy střechy, kdy se celistvost 
nerozbíjí výraznějšími doplň-
kovými prvky, což větrací tašky 
u  ně kte rých modelů rozhodně  
jsou.

Nesporné benefity tašek větra-
cích podhřebenových ale nejsou 
z technického hlediska dosta-
tečné u nároží. Přestože se tato 
část střechy odvětrává podle 
stejných pravidel jako hřeben, 
z konstrukčních důvodů zde lze 
využít pouze větrací tašky a vě-
trací pásy.

Hynek, 
product manager

Kvalitu prémiových 
větracích pásů kontroluje 
ve výrobě Ruda  
(technik Tondachu)
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V praxi to probíhá tak, že požá-
dáte o subdodávku prostřednic-
tvím oblastních manažerů Ton-
dachu. V rezervačním formuláři, 
kterým zažádáte o pracovníky, 
uvedete požadovaný termín 
a rozsah prací, na které tuto pra-
covní sílu potřebujete. Dodava-
telská společnost všechny re-
zervace eviduje a podle kapacit 
váš termín upřesní. Pokud s ním 
budete souhlasit, je možné ob-
jednávku, tj. počet zahraničních 
pracovníků, potvrdit. 

Zahraniční pracovníci, zajištění 
společností IdeaSense, jsou 
proškolováni ve školicím centru 
Tondachu. Absolvují základní 
BOZP i vstupní zdravotní pro-
hlídku, takže splňují všechny 
požadavky pro legální práci 
v ČR a mohou vám ihned za-

čít pomáhat. Jejich ubytování 
a dopravu organizuje dodava-
telská společnost, která také 
zodpovídá za kvalitu. Na vás je 
jen zadat úkoly na stavbě, a po 
skončení prací vyrovnat fakturu 
od dodavatelské společnosti. 
Platíte pouze za odpracované 
hodiny. Základní cena je 
225 Kč/ hod, v případě zahrnu-
tého ubytování 250 Kč/ hod. 
Takhle jednoduché to je.

Musíte k tomu ovšem splnit ná-
sledující podmínky:

• dodržet pracovní dobu za-
hraničního pracovníka aspoň 
50 hodin týdně

• počítat s minimální dobou za-
kázky dva měsíce

Pokud se rozhodnete službu 
využít, nemusíte se obávat ani 

současného omezení pohybu 
lidí mezi státy. Proškolení za-
hraniční pracovníci jsou už nyní 
fyzicky přítomni na území České 
republiky a jejich pracovní víza 
se o dobu karantény prodlužují. 
Při restartu ekonomiky tak mů-
žete vyrazit naplno – budou vám 
k dispozici.

Více vám řeknou, nebo sub-
dodávku rovnou zarezervují, 
oblastní manažeři Tondachu, 
případně volejte zákaznický 
servis 844 185 185.

Pokrývačskou akademii nejlépe 
posoudí ti, kteří ji už využili.  
Věnujme tedy prostor jim:

Pavel Novák, Chotoviny:
Loni jsem od října do Vánoc 
zaměstnával 2  agenturní pra-

Pokrývačská akademie 2020   
není o vzdělávání – přidá vám ruku k dílu

NA STŘEŠE

V předchozích letech jsme po 
účastnících kurzů vždy chtěli sly - 
šet hodnocení celé akce i poža-
davky na případná vylepšení. 
Často se mezi nimi objevovalo 
přání, abychom rozšířili prak-
tickou část. Letos jsme ho po-
krývačům mohli splnit.

Program školení jsme odjakživa 
rozdělovali na první den s teorií 
a druhý den praktický.  V letošním 
roce jsme ale k praxi na maketách 
přešli hned první den po třech 
hodinách teorie, která tím ale ne-
přišla zkrátka! Vše, co se nevešlo 
do výkladu v posluchárně, bylo 
názorně ukázáno buď přímo na 
taškách, nebo modelových stříš-
kách. Frekventanti letošního běhu 

Školení pro pokrývače orga-
nizujeme již několik let a po-
každé se přitom snažíme o 
nějakou změnu, i když třeba 
jen malou. V tomto roce se 
nám ale v rámci školení 
1. stupně vydařila změna 
opravdu zásadní.

tak nebyli o nic ochuzeni. Nutno 
dodat, že nová koncepce se se-
tkala s nadšením a pochvalou. 
Ocenilo ji všech 87 pokrývačů, 
kteří v pěti termínech školením 
1. stupně prošli.

Po roční přestávce se také 
uskutečnilo třídenní školení 
2.  stupně. Proběhlo začátkem 
března v Hranicích a zaměřeno 
bylo na pokládku bobrovky na 

oblých tvarech střech. Tohoto 
speciálního kurzu se zúčastnilo 
10 pokrývačů, kteří si vyzkoušeli 
pokrýt bobrovkou kužel, volské 
oko i rovnoboké a nerovnoboké 
úžlabí. Odborně je přitom vedla 
Ing. Eva Hellerová, které zdatně 
sekundovali zkušení školitelé 
Mojmír Chýna a David Štangl. 

Ruda, 
technický poradce

Pokud ve vás označení „Pokrývačská akademie“ vyvolává pocit, že jde o vzdělávací akci pro řemeslníky, pak jste 
vedle jak ta jedle. Řemeslníkům tento projekt sice určen je, ale jako pomoc při nedostatku pokrývačů. Jeho úkolem je 
zajistit firmám subdodávky pokrývačských prací, a to prostřednictvím proškolených zahraničních pracovníků. Takže 
pokud máte práce až nad hlavu, ale chybějí vám „šikovné ruce“, čtěte dál! Dozvíte se více o Pokrývačské akademii 
a možná jejím prostřednictvím svůj problém vyřešíte. Celý projekt zastřešuje dodavatelská společnost IdeaSense  
a realizuje jej ve spolupráci s Tondachem, který je garantem.

covníky na různých stavbách. 
Byl jsem velmi spokojený, na 
pomocné práce byli výborní 
a velmi pracovití, ani o víkendech 
nechtěli jen nečinně ležet. Mou 
spokojenost dokazuje i fakt, že 
už mám znovu agenturního pra-
covníka poptaného. Ze strany 
Tondachu i agentury byla spolu-
práce bezproblémová. 

Eduard Kufa, 
Český Těšín:
Během loňské sezóny jsem už 
službu dvakrát využil a  vždy 
zaměstnal trojčlennou skupinu. 
Musím přiznat, že s několika pra-
covníky jsem spokojen nebyl, 
ale dodavatelská společnost 
mi je vždy vyměnila. Takže ve 
výsledku mohu pracovní mo-

rálku i  výkony pochválit. Pra-
covníky ale nešlo využít pro nic 
odborného, teprve pod naším 
vedením se ledacos přiučili. 
Proto, kdybych teď uvažoval 
o nové objednávce, požadoval 
bych právě ty, kteří už u nás 
byli. Setkal jsem se i s jednou 
komplikací, když agenturního 
pracovníka postihl akutní 
zdravotní problém. Překonat 
jazykovou bariéru i  nástrahy 
českého zdravotnictví při oše-
třování cizinců byl tvrdý oří-
šek. Ale zprostředkovatelská 
dodavatelská společnost mě 
nenechala na holičkách. Zajis-
tila tlumočení i náhradu za in-
disponovaného zaměstnance. 
Celkově mohu říci, že jsem 
s Pokrývačskou akademií velice 
spokojený.

David Polukoška, 
Podbořany: 
Službu jsem využil loni a  ob-
jednal si dva pracovníky. Podle 
podmínek měli být proškolení 
a mít zkušenost s prací na střeše. 
Skutečnost ale byla trochu jiná. 
Proto jsme jednoho vrátili hned, 
druhý u nás dohodnuté dva mě-
síce zůstal. Ani on ale řemeslo 
neuměl, a do výšek taky moc ne-
chtěl, takže byl problém naplnit 
objem dohodnutých prací. Nako-
nec jsme všechno nějak vyřešili 
a pro příště budu počítat s tím, 
že nabízení zahraniční pracovníci 
jsou vhodní hlavně pro pomocné 
práce.

Tomáš, 
IdeaSense

Alena, 
redaktorka

Tondach splnil pokrývačům
dlouholeté přání

Ohlédnutí za letošním programem
Wienerberger fórum 2020

 Čemu se stavaři každý rok 
věnují v  prvních měsících? 
Přece tradičnímu sebe-
vzdě lávání! Wienerberger 
jim proto i  letos vyšel vstříc 
a  přichystal oblíbené Wie-
nerberger fórum, které bylo 
možné letos navštívit hned 
v  sedmi českých měs-
tech. Fórum na své trase 
přivítalo téměř dvě tisícovky 
návštěvníků, zejména projek-
tantů, zvědavých na zajímavý  
program.

Wienerberger si pro stavaře, 
jako každý rok, přichys-
tal vyladěný program plný 
seriózních technických infor-
mací, které byly prezentovány 
přitažlivou a  zábavnou for-
mou. Tímto způsobem se pos-
luchači dozvěděli o legislativ-
ních změnách pro tento rok 
nebo si připomenuli loňskou 
novinku – nadkrokevní izo-
laci iRoof. Prezentaci na toto 
téma si můžete prohlédnout na 
webu wienerberger.cz/iroof-
tondach-video-na-strese. 
Program zabrousil i do oblasti 
digitalizace ve stavebnictví, 
když představil nástroje pro 
3D projektování a technologii 
BIM. Konstrukcím a detailům 
se věnovalo hned několik vy-
stoupení zaměřených jak na 
stěny, tak na fasády, statiku 
a přehřívání podkroví. 

Největší zájem ale vyvolala 
letošní novinka – řešení kon-
strukčních detailů průmys-
lových partnerů v návaznosti 

na systémy Porotherm a Ton - 
dach. O tom, jak si naše ma - 
teriály rozumějí např. se znač- 
kami Vekra, Semmelrock, 
Velux, Schiedel nebo Baumit,

hovořil Jan Huber, product 
manager. 

Se srovnatelným nadšením 
návštěvníci hodnotili také in-
formace o  zdravém bydlení 
v  domě budoucnosti e4, 
který je pružnou reakcí na 

aktuální trendy moderního 
stavebnictví.

Pokud jste letos Wienerberger 
fórum nestihli, můžete se o ně-
kte rých probíraných tématech 
ve stručnosti dozvědět i z novin 
Na střeše. Stačí pozorně sledo-
vat každé letošní vydání.

Pavla, 
vedoucí marketingu

Vykrývání úžlabí bobrovkou patří k pokrývačské vysoké 
škole 

Sály fóra byly vždy zcela zaplněné a návštěvníci  
program pozorně sledovali 

Posluchače přivítal jednatel Wienerberger s.r.o.  
Ing. Kamil Jeřábek (vlevo Ing. Daniel Uskokovič)

Školicí centrum v Hranicích nabízí dostatek zkušebních střech pro všechny účastníky



Platinum club Wienerberger   
přináší exkluzivní benefity
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Tondach jako značka nadná-
rodního koncernu Wienerberger 
těží ze síly této organizace a její 
schopnosti dojednávat lepší 
obchodní podmínky. Nyní vám 

je zprostředkujeme v novince 
nazvané PLATINUM CLUB. 
Je určená našim nejvěrnějším 
partnerům a aktuálně zahrnuje 
tři velmi zajímavé nabídky:

1. MOL – levnější benzín
V síti čerpacích stanic MOL a Pap 
Oil máte v rámci PLATINUM 
CLUBU s palivovou kartou MOL 
slevu oproti uváděným cenám. 
Vybrat si můžete kartu pro ná-
rodní, nebo mezinárodní použití. 

2. LEASE PLAN – 
výhodnější leasing 
Při tomto operativním leasingu 
jako člen PLATINUM CLUBU 
nepotřebujete žádnou počáteční 
investici a u pořízeného vozidla 
neřešíte servis, údržbu ani pneu-
servis. Rozsah služeb a délka lea-
singu je vaše volba, stejně jako 
výběr vozidla z pestré nabídky. 

To vše za ceny nižší ve srovnání 
s běžnými podmínkami na trhu!

3. NH CAR – užitkové vozy 
se slevou
Členství v PLATINUM CLUBU 
vám u společnosti NH Car za-
jistí exkluzivní slevy na užitková 
vozidla VW a Fiat, a to v řádu 
desítek procent.

Zaujaly vás informace o PLATI-
NUM CLUBU? Více se o něm 
dozvíte od oblastních manažerů 
nebo na Zákaznickém centru 
Tondachu na tel. 844 185 185.

Richard, 
vedoucí nákupu

Chcete-li nás inspirovat, nebo se 
podělit o zajímavé reference či 
zážitky ze střechy, neváhejte 
a napište nám na 
tondach@tondach.cz.

Z odběru marketingových materiálů Wienerberger s.r.o. se můžete kdykoli odhlásit, a to na e-mailové adrese: gdpr_cz@wienerberger.com nebo na telefonní lince 844 185 185.

Na veletrzích se máme čím pochlubit
Na veletrhu Střechy Praha je stánek Tondachu pravidelně jedním z největších a nejkrásnějších. I letos 
svou náruč návštěvníkům otevíral na atraktivním místě hned u vstupu, takže nikdo z příchozích nemohl 
přehlédnout slogan „Mistři pokládají Tondach“. Impozantní stavba prezentovala krásu a trvalou hodnotu 
střešních tašek Tondach z osvědčené pálené keramiky. Přitom zdůrazňovala, že materiál je sice tradiční, 
ale výrobce rozhodně neusnul na vavřínech a produkuje moderní tašky, a to i pro nízké sklony. 

Pro nás v Tondachu jste rodinným stříbrem vy – pokrývači! Sebelepší střešní taška 
pozbývá významu, není-li položena na střeše. Vaší zásluhou. Jsme si toho vědomi, a rádi 
bychom vám váš vklad vrátili v tom, co je zase naší silnou stránkou. 

Akademie, konfigurátor 
a další novinky
Pro naše pokrývače stále vymýš-
líme nějaká vylepšení a  k  těm 
nejnovějším patří Pokrývač-
ská akademie, kterou jsme na 
veletrhu představili široké ve-
řejnosti. Mistři řemesla se kromě 

ní zajímali také o  konfigurátor 
zaměření střech a mobilní tech-
nickou příručku. Obě aplikace jim 
naši technici nejen vysvětlili, ale 
na tabletu i názorně předvedli. 

Nezapomněli jsme ani na ná-
vštěvníky z řad široké veřejnosti. 
Ti, kteří se zaregistrovali, byli 

zařazeni do soutěže o střechu 
Tondach zdarma. Losování 
proběhlo za notářského dozoru 
v Hranicích hned po veletrhu a ze 
173 zúčastněných měl nakonec 
největší štěstí pan Tomáš Podzi-

mek. Výhra mu udělala oprav-
dovou radost, plánuje letos stavět 
a poukaz rád uplatní. Další sou-
těž o střechu Tondach zdarma 
se pořádala přímo ve spolupráci 
s organizátorem výstavy Střechy 
Praha a  jejím výhercem se stal 
pan Filip Vrba z Prahy.

Cenu mohli zájemci získat i v zá-
bavném fotokoutku. Stačilo vy-
tvořit selfíčko na pozadí s motivy 
Tondachu a  fotku nasdílet na 
facebook Wienerberger CZ. Pro 
vylosované bylo připraveno tričko 
s motivem jejich fotky.

Spojení značek Tondach a Po-
rotherm dalo vzniknout zdravému 
cihlovému domu na míru, ozna-
čovanému jako „e4 dům“, který 

se objevil na veletrhu For Pa-
siv – pořádanému souběžně 
s  veletrhem Střechy Praha. 
U programu Wienerberger e4 dům 
návštěvníci oceňovali nejen systé-
mové řešení od jednoho výrobce, 
tj. spojení cihel Porotherm, střešní 
krytiny Tondach a lícového zdiva 
Terca, ale i řadu benefitů a služeb, 
které je v rámci tohoto programu 
pro koncové stavitele nabízeno.

Nedlouho po skončení pražské 
akce otevřel na konci února své 
brány Stavební veletrh Brno 
2020. Společně se zde prezen-
toval sortiment keramických 
stavebních materiálů Porotherm, 
Tondach a Terca v jedné společné 
expozici pod zastřešující značkou 

Wienerberger. Stejně jako v Praze 
i zde návštěvníci oceňovali kon-
cept „e4 dům“, s  jehož pomocí 
mohou snížit náklady na energie 
a postavit zdravý dům s vysokou 
životností i  minimálními nároky 
na údržbu a  provoz. Součást 
konceptu – nadkrokevní izolace 
iRoof – dokonce v Brně získala 
Zlatou medaili. 

Marie, 
marketingová specialistka

Myslíme na vás
Pandemie koronaviru vyvo-
lala vlnu solidarity a pomoci 
napříč společností. Také my 
v Tondachu jsme přemýšleli, 
jak vám, našim partnerům, 
alespoň trochu usnadnit 
současnou situaci. Práce na 
střeše je náročná i za běžných 
podmínek, natož, když jste 
„přidušení“ nařízenou rouš-
kou. Proto jsme se rozhodli 
vám věnovat pohodlné ná-
krčníky, které lze v  případě 
potřeby použít také jako 
ochranný prostředek – místo 
roušek. Věříme, že si je oblí-
bíte a budete je využívat i po 
odeznění pandemie, např. 

při práci a sportu v každém 
ročním období.

Trendy černé nákrčníky s lo-
gem Tondachu jsme nabalili 
do balíčků a začátkem dub-
na poslali na téměř 1,5  tisí-
ce adres našich smluvních 
pokrývačů. Nejspíš je tedy 
v tuto chvíli už máte s sebou 
na střeše a my máme radost, 
že jsme mohli pomoci. Chce-
me vám tímto poděkovat 
za spolupráci a  perfektní 
pokládku střešních tašek 
Tondach za všech okolností.

Tým Tondach

Stánek Tondachu na veletrhu Střechy Praha poutal 
pozornost hned u vchodu

Zlatá medaile pro iRoof
Šťastný výherce  
Tomáš Podzimek

Jaroslav Bůžek ze 
Svatavy dává nákrčníku 
palec nahoru

Radostný úsměv nad 
dárkem skrývá nákrčník 
u Pavla Vrány z Pacova


