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Jedinečné vlastnosti
škridiel TONDACH®

ODOLNOSŤ VOČI KYSLÝM  
A ZÁSADITÝM LÁTKAM  
Vtáči trus ani kyslé dažde 
nenarušia povrch keramic- 
kej škridly.

POSUVNÉ ŠKRIDLY  
Umožňujú jednoduché 
a rýchle kladenie. Tieto 
škridly sú vhodné nielen 
na rekonštrukcie, kde nie je 
potrebná výmena latovania, 
ale aj na novostavby, kde 
podstatne zjednodušujú 
realizáciu.

ŠKRIDLA, KTORÁ NIKDY  
NEVYBLEDNE  
Kvalitné prírodné pigmenty  
a náročná technika vypaľo-
vania garantujú nemennosť 
a bezkonkurenčnú farebnú 
stálosť všetkých škridiel 
Tondach.

PRÍRODNÝ MATERIÁL 
Tondach škridly sú vyrobené  
z prírodného materiálu bez 
chemických prísad za prítom- 
nosti štyroch elementov – 
zeme, vody, vzduchu a ohňa. 
Pálená škridla Tondach je oce-
nená európskym certifikátom 
kvality „natureplus“.

HLBOKÉ ODVODŇOVACIE 
DRÁŽKY 
Ďalšou dôležitou funkciou 
bočných drážok je dokonalý 
odvod vody aj pri extrém- 
nom počasí.
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Strecha, ktorá nikdy 
nevybledne.

Čierna zostane čierna.

Aby si strecha zachovala svoju magic-
kú farbu desiatky rokov, musí odolávať 
UV žiareniu a agresívnym vplyvom oko-
lia (smog, exhaláty, kyslé dažde, vtáčí 
trus, zásadité látky). Stálofarebnosť zá-
visí od typu materiálu, technologické-
ho postupu výroby a povrchovej úpravy 
strešnej krytiny. Sfarbenie keramickej 
krytiny TONDACH spôsobujú prírodné 
oxidy kovov pridávané do materiálu ešte 
pred samotným výpalom. Náročnou 
technológiou vypaľovania sa zatavia do 
povrchu, čím vznikne neoddeliteľná vrst- 
va, ktorá na rozdiel od farbených povr- 
chov odoláva voči všetkým poveternost- 
ným vplyvom a UV-žiareniu viac ako 
„len niekoľko rokov.“ Glazúra a engoba 
tak nezmenia svoju farebnosť, t.z. sý- 
tosť, charakter ani intenzitu po celú dĺžku 
životnosti krytiny.

Prierez povrchu glazovanej škridly:

viditeľná časť 
glazúry

hlboko 
zatavená 
vrstva 
glazúry

keramický črep
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Figaro 11
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cena za m2: od 14,34 EUR  
       vrátane DPH)

• plochá škridla s jednoduchým 
di zajnom je zárukou perfektného 
vzhľadu strechy na všetkých 
druhoch domov  

• premyslený systém doplnkov   
  umožňuje vytvoriť maximálne   
  funkčnú a bezpečnú strechu

Engoby

Glazúry Amadeus

10  červená            

13  hnedá                

40  čierna

71  čierna

00  prírodná

Glazúry Amadeus

71  čierna

72  natur

Glazúry

26 gaštanovo hnedá

39 bridlicovo čierna

-20%
na keram. 
doplnky

cena za m2: od 10,36 EUR  
      (vrátane DPH)

-20%
na keram. 
doplnky

•  ideálna náhrada za pôvodnú 
pálenú, plechovú, betónovú  
alebo eternitovú krytinu

TRAD
ÍCIA

Engoby

81  terakota           

12  medenohnedá

13  hnedá              

40  čierna

Engoby

81  terakota           

12  medenohnedá

13  hnedá              

40  čierna

• najžiadanejšia pálená škridla  
 na Slovensku
• veľký formát šetrí čas a peniaze

Akcia trvá do 21. 10. 2016
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Engoby
10  červená            

12  medenohnedá

13  hnedá                

40  čierna

00  prírodná

•  veľký formát výrazne znižuje 
náklady na materiál a pokládku 
krytiny 

• vďaka nízkej hmotnosti je možné  
 ju použiť aj na staršie domy 

Bolero

-30%

cena za m2: od 7,98 EUR  
     (vrátane DPH)

cena za m2: od 9,69 EUR  
     (vrátane DPH)

cena za m2: od 7,67 EUR  
     (vrátane DPH)

-30%

-20%
na keram. 
doplnky

-40%

-40%

Samba 11EXKLU
ZIVITA

• hlboké odvodňovacie drážky  
 umožňujú použitie škridly so  
 sklonom strechy už od 12°

Engoby

Glazúry Amadeus

10  červená            

13  hnedá                

40  čierna

70  višňová

71  čierna

74  hnedá

00  prírodná

cena za m2: od 9,52 EUR  
      (vrátane DPH)

-20%
na keram. 
doplnky


