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Zem
Voda
Vzduch
Oheň Jednou zo skutočných hodnôt v živote ľudí je strecha. Predstavuje 

zázemie, bezpečnosť, prirodzenosť a pohodlie. Keramická krytina 
TONDACH® ponúka tieto hodnoty celým generáciám. Pre svoj 
absolútne prírodný pôvod je TONDACH® medzinárodne uznávaný 
ako biologický produkt s „nature plus“ certifikátom.



Keramika
TRADIČNÝ MATERIÁL BUDÚCNOSTI

Vďaka svojej všestrannosti je krytina TONDACH® vhodná na stavby 
všetkého druhu. Dokonale zachová ráz historických budov, ale rovnako 
dobre sa uplatní i v modernej architektúre. Ponuka krytín TONDACH® 
Vám dáva takmer nekonečnú škálu možností. Nechajte sa inšpirovať 
nasledujúcimi stránkami.
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Firma TONDACH® bola založená v Rakúsku v r. 1884. Ponúka 130 rokov skú-
seností a inovácií v oblasti výroby keramickej krytiny, ktorej história siaha takmer 
2000 rokov do minulosti. V súčasnosti pôsobí v šestnástich krajinách a s produk-
ciou viac ako 276 miliónov kusov škridiel ročne patrí medzi popredných svetových 
výrobcov. 

 Na Slovensku pôsobí už od roku 1997. Sieť skúsených obchodných reprezentan-
tov a predajcov krytiny TONDACH® zabezpečuje bezplatne na celom Slovens-
ku odborné poradenstvo, zameranie či výpočty spotreby materiálu. 

Keramická krytina TONDACH® je vyrábaná z najlepších surovín 
a najmodernejšou technológiou, vďaka čomu dosahujú naše výrobky 
jedinečné vlastnosti. Ide o 100 % prírodný materiál, zdravotne nezávadný 
a plne recyklovateľný. Pálená škridla je vyrábaná z hliny, čo umožňuje vytvoriť 
rozmanité tvary škridiel a doplnkov.

Širokú paletu farieb dosahujeme technikou engobovania a glazovania. 
Engoba a glazúra sa počas výpalu neoddeliteľne zatavia do škridly, čím vytvoria 
finálny farebný odtieň. Vďaka mimoriadne hladkému povrchu a vlastnostiam 
povrchových úprav škridly perfektne odolávajú všetkým nepriaznivým 
vplyvom počasia a vonkajšieho prostredia. Výpalom pri vysokých teplotách 
sa stabilizuje ich odtieň, a tak nestratia svoju krásu a intenzitu počas celej 
životnosti.

Keď istotu,
tak určite 
s Tondachom
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Rozsah posuvu

POSUVNÉ ŠKRIDLY ZJEDNODUŠUJÚ 
KLADENIE VŠETKÝCH TYPOV STRIECH  
Vďaka možnosti posuvu škridiel (až do 6 cm) umožňujú 
jednoduché a rýchle kladenie. Tieto škridly sú vhodné nielen 
na rekonštrukcie, kde nie je potrebná výmena latovania, ale aj 
na novostavby, kde nám podstatne zjednodušujú realizáciu.

• Posuvnosť (nie je potrebné presné latovanie)
• Šetria čas a peniaze

100 %
Flexibilita

SPOKOJNOSŤ PO CELÉ GENERÁCIE
Svoje jedinečné vlastnosti získavajú škridly TONDACH® vďaka 
výpalu pri teplote viac ako 1000°C. 

• Odolnosť voči kyslým a zásaditým látkam 
• Odolnosť voči usadzovaniu nečistôt a eliminovanie tvorby 

machov a rias
• Životnosť škridiel je viac ako 100 rokov

100 %
Krása

ŠKRIDLA, KTORÁ NIKDY NEVYBLEDNE
Škridla je farebne stála aj bez dodatočnej údržby a nevyžaduje 
žiadne nátery. Slnko, kyslé dažde, ani vtáčí trus jej výzor už 
nezmenia počas celej doby životnosti.

• UV stabilita (zachová si svoj farebný odtieň)

100 %
Farebná 
stálosť

ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE, 
ZABEZPEČUJÚCE NAJLEPŠIU OCHRANU 
Vďaka jedinečnému riešeniu dvojitého hlavového a bočného 
drážkovania zaisťujú maximálnu bezpečnosť. Dizajn a funkčnosť 
sa tu dokonale snúbia a ponúkajú najlepšiu ochranu počas 
akýchkoľvek poveternostných extrémov.

• Vysoká mechanická pevnosť 
• Mrazuvzdornosť
• Extrémna odolnosť, vhodná do každých podmienok

100 %
Bezpečnosť 
a funkčnosť
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Kladením škridiel overených tvarov určite nič nepokazíte. Sú to tradičné 
škridly v pôvodnom tvare, ktoré majú na Slovensku svoju históriu. Stačí už iba 
vybrať niektorú z farieb tak, aby dom dokonale ladil s fasádou a prostredím.

Vďaka bezkonkurenčnému systému hlbokých dvojitých drážok, škridly TON-
DACH® bezpečne odvádzajú vodu na plochu strechy už pri sklone od 12° 
(bez plného debnenia pri sklone od 16°).     

TRADIČNÝ DOM

BUNGALOV

REKONŠTRUKCIA

Ktorá škridla TONDACH®

je pre Váš dom najvhodnejšia?
Na slovenskom trhu ponúka TONDACH® najväčší výber tvarov škridiel v rôznych farebných odtieňoch. 
Zjednodušte si výber a nechajte sa inšpirovať naším odporúčaním podľa charakteru domu.

SULM

BRNENKA SAMBA 11 FIGARO 
DELUXE

SULM MULDE

ROMÁNSKA

 BRAVURA

FRANCÚZSKA 12 DRÁŽKOVÁ BOB-
ROVKA HLADKÁ

SAMBA 11MEDITERAN

 STEINBRÜCK®

STRECHY 
S NÍZKYM SKLONOM

Jedinečnou výhodou posuvných škridiel TONDACH® je možnosť použiť pô-
vodné latovanie a vymeniť iba poškodenú škridlu. Ak sa však rozhodnete pre 
radikálnu opravu, ponuka je naozaj široká a záleží na Vás, či zachováte pôvod-
ný štýl stavby, alebo sa rozhodnete pre nový, moderný výzor vášho domu.

BRNENKA BRAVURA STEINBRÜCK® DRÁŽKOVÁ 
BOBROVKA
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SAMBA 11

Oblúkové alebo rovné, pultové strechy nie sú keramickým škridlám cudzie. Tvar 
strechy závisí iba od fantázie architekta, výsledok možno podporiť matnou engo-
bou či lesklým povrchom glazúr. 

Krásne a čisté línie škridiel uspokoja aj tých najnáročnejších zákazníkov. 
V ponuke je široká paleta farieb a povrchových úprav (engoby, glazúry). 
Strechy z týchto škridiel dodajú Vášmu domu punc jedinečnosti.

Svojím tvarom a farebnými povrchovými úpravami spoľahlivo dodá Vášmu 
obydliu nádych prímorskej klímy. Ľahšie sa Vám podarí navodiť blahodarný 
pocit letnej dovolenky. Škridly sú vhodné aj na nízke sklony (už od 12°). Vysoké 
hlavové a bočné drážky dobre odvádzajú vodu na plochu strechy.

Na historické stavby neexistuje vhodnejšia skladaná krytina. Použitie keramic-
kej škridly je často podmienkou stavebného povolenia od pamiatkového úradu. 
Krytina dokonale dopĺňa historický ráz stavby, Bobrovky naviac umožňujú riešiť 
komplikované tvary striech.

MODERNÝ DOM

EXCLUSIVE

MEDITERÁNSKY ŠTÝL

HISTORICKÉ OBJEKTY

SULM

FIGARO 
DELUXE

ROMÁNSKAFRANCÚZSKA 12SAMBA 11

MEDITERAN

DRÁŽKOVÁ 
BOBROVKA

BOBROVKA STEINBRÜCK® VIEDENSKÁ ŠKRIDLA DRÁŽKOVÁ BOBROVKA 
HLADKÁ

9

FIGARO 
DELUXE

VIEDENSKÁ ŠKRIDLA 
DELUXE

MEDITERANSULM MULDE
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  rozmerovo sa zhoduje s tradičnými škridlami, ale kvalitou a presnosťou ich podstatne prevyšuje    možnosť kombinovať s pôvodnými 
škridlami i bez zmeny latovania predstavuje výrazné zníženie nákladov    svojím tvarom dodáva domu moderný výzor                

Bravura
POSUVNÁ ŠKRIDLA

červená medenohnedá hnedá čierna prírodná
10   13   12   40   

ENGOBY E1

Spotreba:	 cca 16,1 – 17,9 ks/m2  
Latovanie: cca 28,0 – 31,0 cm
Sklon	strechy:	 od 30° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 25° (s vodotesným podstreším)
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  typický tvar škridly Steinbrück® sa na našich strechách objavuje už viac ako 200 rokov a svoju obľubu nestráca ani v súčasnosti, 
svojich predchodcov však prevyšuje kvalitou a presnosťou    možnosť kombinovať s pôvodnými škridlami i bez zmeny latovania pred-
stavuje výrazné zníženie nákladov

Steinbrück®
POSUVNÁ ŠKRIDLA

66   
šedá červená medenohnedá hnedá antik čierna prírodná

10   19   13   12   40   

ENGOBY E1

Spotreba:		 cca 16,1 – 17,9 ks/m2  
Latovanie: cca 28,0 – 31,0 cm
Sklon	strechy:	 od 30° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 25° (s vodotesným podstreším)
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Samba 11
POSUVNÁ ŠKRIDLA

  veľkoformátová posuvná škridla s úžasne ladnou vlnou, vábiacou k pohladeniu    možnosť posuvu škridly uľahčuje montáž, šetrí 
rezivo a materiál    hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie škridly aj na domy typu bungalov so sklonom strechy už od 12o

višňová čierna hnedá
70 71 74

GLAZÚRY AMADEUS

červená hnedá čiernaprírodná
10   13   40   

ENGOBY E1

červená  
antik (duo) 

43   

Spotreba:		 od 11,5 ks/m2  
Latovanie: cca 35,5 – 38,0 cm
Sklon	strechy:	 od 16° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 12° (s vodotesným podstreším)
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  najžiadanejšia škridla, vhodná na novostavby aj na rekonštrukcie    šetrí prácu pokrývača, pretože veľký formát škridly umožňuje 
jednoduchšie a rýchlejšie kladenie a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát    vďaka najmodernejším výrobným technológiám je spra-
covanie škridly mimoriadne precízne a na vysokej remeselnej úrovni

Twist
POSUVNÁ ŠKRIDLA

medenohnedá
12   

čierna 
40   

terakota
81

hnedá
13   

ENGOBY E1ENGOBA

Spotreba:		 cca 8,8 – 9,3 ks/m2 
Latovanie: cca 37,0 – 42,5 cm
Sklon	strechy:	 od 24° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 17° (s vodotesným podstreším)
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Bolero
POSUVNÁ ŠKRIDLA

  pri výbere škridly Bolero určite nepotrebujete odvahu toreádora    moderný tvar s čistými líniami ju predurčuje ako spoľahlivé 
riešenie na nové domy i rekonštrukcie    šetrí prácu pokrývača – veľký formát škridly umožňuje jednoduchšie a rýchlejšie kladenie 
a vyžaduje menšiu spotrebu strešných lát    vďaka najmodernejším výrobným technológiám je spracovanie škridly mimoriadne precízne 
a na vysokej remeselnej úrovni

medenohnedá
12   

čierna 
40   

terakota
81

ENGOBY E1ENGOBA

Spotreba:		 cca 8,8 – 9,3 ks/m2 
Latovanie: cca 37,0 – 42,5 cm
Sklon	strechy:	 od 24° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 17° (s vodotesným podstreším)



15

  ak máte pocit, že ju dôverne poznáte, je to vďaka jej obľúbenosti mnohými generáciami    svojím zaujímavým tvarom pozitívne oživí 
každú strechu    mimoriadne vhodná na pokrývanie starších striech s existujúcim latovaním    vďaka posuvnosti šetrí materiál, rezivo 
i prácu pokrývača    dvojité drážkovanie spoľahlivo chráni strechu pred extrémnym vplyvom počasia 

Brnenka
POSUVNÁ ŠKRIDLA

červená hnedá tmavohnedáprírodná
10   13   42   

ENGOBY E1

Spotreba:		 cca 14,5 – 17,8 ks/m2 
Latovanie: cca 28,0 – 34,0 cm
Sklon	strechy:	 od 24° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 20° (s vodotesným podstreším)
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Bobrovka 
okrúhly rez

  takúto strechu máme zakódovanú v našej DNA od nepamäti a aj keď sa ju snažia stavitelia napodobňovať z plechu, betónu či iných 
materiálov, tento originál nikdy neprekonajú    najširšia paleta farebných a povrchových úprav na Slovensku    umožňuje vytvoriť 
komplikované tvary strechy    jej dlhá tradícia dokonale ladí s historickým rázom stavieb    možnosť kombinácie so starou krytinou

medenohnedá

ENGOBY E1

zelená F420yzelená F307y tmavomodrá hnedá svetlomodrá

23 24 32 34 36

tmavozelená
41  

nero gaštanová
85  

višňová

70
čierna

71
natur

72
sivá

73

červená

10   
antik

19   
hnedá

13   12   
čierna 

40   
prírodná

GLAZÚRY AMADEUS GLAZÚRY

ENGOBY E2

biela

21

66   
šedá 

17   
svetlo zelená 

18   
modrá vínová

99   

Spotreba:		 cca 30,4 – 35,3 ks/m2 
Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)
Sklon	strechy:	 od 25° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 20° (s vodotesným podstreším)
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Mediteran

  dodá vášmu domu južanský charakter aj bez horúceho vánku a morského príboja    hlboké odvodňovacie drážky umožňujú použitie 
už od sklonu strechy 12o    zaujímavé a jedinečné povrchové úpravy

antik bronz patinaterakota piesková antik
81   48   19  53 54

ENGOBY E1ENGOBA

Spotreba:		 cca 13,1 ks/m2 
Latovanie: cca 35,5 cm
Sklon	strechy:	 od 16° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 12° (s vodotesným podstreším)
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Francúzska 12

  pozrite, ako úžasne môže vyzerať matematicky presná a do detailu premyslená dokonalosť    veľkoformátová škridla s hlbokým 
dvojitým drážkovaním, ktoré zabezpečuje vysokú odolnosť strechy voči dažďovej vode, snehu a prachu    škridla je vhodná na pokrý-
vanie moderných a historických stavieb 

červená hnedá čiernaprírodná
10   13   40   

višňová čierna
70 71

ENGOBY E1 GLAZÚRY AMADEUS

Spotreba:		 cca 11,3 ks/m2 
Latovanie: cca 38,5 cm
Sklon	strechy:	 od 24° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 20° (s vodotesným podstreším)
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  ak by starý Rím ovládal súčasné technológie výroby Románskych škridiel, nemuselo byť dnes Koloseum iba ruinou    škridla svojím 
vysoko klenutým profilom dodá antickú eleganciu každej modernej i historickej streche    hlboké odvodňovacie drážky umožňujú 
použitie už od sklonu strechy 12o    zaujímavé povrchové úpravy

Románska

červená hnedá čiernaprírodná
10   13   40   

višňová čierna
70 71

ENGOBY E1 GLAZÚRY AMADEUS

Spotreba:		 cca 11,9 ks/m2 
Latovanie: cca 38,0 cm
Sklon	strechy:	 od 16° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 12° (s vodotesným podstreším)
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Drážková Bobrovka 
hladká okrúhly / rovný rez

Ilustračné foto

   elegantné a zároveň cenovo najprijateľnejšie riešenie pre všetkých staviteľov, ktorí túžia po streche typu Bobrovka    bočná drážka 
uľahčuje montáž, čím sa šetrí rezivo i materiál    menšia spotreba škridiel na m2 znižuje hmotnosť celej strechy

Spotreba:		 cca 18,5 – 21,5 ks/m2  
Latovanie: cca 25,0 – 29,0 cm
Sklon	strechy:	 od 30° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 25° (s vodotesným podstreším)

červenáprírodná

10   

ENGOBA E1
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Drážková 
Bobrovka

  elegantné a zároveň cenovo najprijateľnejšie riešenie pre všetkých staviteľov, ktorí túžia po streche typu Bobrovka    bočná drážka 
uľahčuje montáž, čím sa šetrí rezivo i materiál    menšia spotreba škridiel na m2 znižuje hmotnosť celej strechy    zaujímavé farebné 
prevedenia

66   
šedá červená medenohnedá hnedá antik čierna prírodná

18   17   
svetlozelená modrá vínová

99   
tmavozelená
41  10   19   13   12   40   

ENGOBY E1 ENGOBY E2

Spotreba:		 cca 17,8 – 20,1 ks/m2 
Latovanie: cca 25,0 – 28,0 cm
Sklon	strechy:	 od 30° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 25° (s vodotesným podstreším)



22

   architekti ju milujú - je totiž prvotnou zárukou úspechu každého projektu      moderný jednoduchý tvar a hladký povrch vytvárajú 
na streche dokonalý súlad 

Figaro Deluxe    
POSUVNÁ ŠKRIDLA

ENGOBY E1

zelená F420yzelená F307yzelená F421y tmavomodrá hnedá svetlomodrá

22 23 24 32 34 36
natur sivávišňová čierna

70 71 72 73

tmavozelenágranitnero gaštanová

41  85  

červená medenohnedá hnedá antik čierna prírodná

10   19   13   12   40   

GLAZÚRY AMADEUS GLAZÚRY

ENGOBY E2

Spotreba:	 od 13,5 ks/m2  
Latovanie: cca 32,3 – 35,1 cm
Sklon	strechy:	 od 24° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 20° (s vodotesným podstreším)
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Viedenská 
škridla Deluxe

  netradičný vzhľad je v skutočnosti premyslenou kombináciou farieb a tvarov    variant ťahanej škridly s hranatým rezom pre 
výnimočné strechy    dokonale ladí s charakterom stavby    vhodná alternatíva šindľovej strechy

bielošedá antik

98   

ENGOBA E2

Spotreba:	 cca 30,4 – 35,3 ks/m2 
Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)
Sklon	strechy:	 od 25° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 20° (s vodotesným podstreším)
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    darmo hľadáte nedostatky na takto racionálne a esteticky riešenej streche      hlboké hlavové a bočné drážkovanie chráni strechu 
pred nepriaznivými vplyvmi počasia        možnosť posuvu škridly až o 3 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál      vhodná na domy 
s nízkym sklonom strechy už od 12°        zaujímavé farebné prevedenia oslovia i náročného zákazníka

Sulm
POSUVNÁ ŠKRIDLA

48
červená medeno

hnedá
hnedá antik piesková 

antik
čierna prírodná

ENGOBY E2ENGOBY E1

GLAZÚRY AMADEUS

natur sivávišňová čierna

GLAZÚRY

zelená F420yzelená F307yzelená F421y tmavomodrá hnedá svetlomodrá

22 23 24 32 34 36

tmavozelenágranitnero gaštanová
41  85  

70 71 72 73

10   19   13   12   40   

Spotreba:	 od 14,8 ks/m2  
Latovanie: cca 30,8 – 33,8 cm
Sklon	strechy:	 od 16° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 12° (s vodotesným podstreším)
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   ladný tvar posuvnej škridly Mulde je dôkazom toho, že v jednoduchosti je krása       možnosť posuvu škridly až o 6 cm uľahčuje montáž, 
šetrí rezivo a materiál      vhodná na novostavby aj na rekonštrukcie       exkluzívne povrchové úpravy v rôznych farebných prevedeniach

Mulde
POSUVNÁ ŠKRIDLA

červená medeno
hnedá

hnedá antik čierna prírodná

ENGOBY E1

GLAZÚRY AMADEUS

natur sivávišňová čierna

GLAZÚRY

zelená F420yzelená F307yzelená F421y tmavomodrá hnedá svetlomodrá

22 23 24 32 34 3670 71 72 73

10   19   13   12   40   

ENGOBY E2

tmavozelenágranitnero gaštanová

41  85  

Spotreba:	 od 14,5 ks/m2  
Latovanie: cca 28,0 – 34,0 cm
Sklon	strechy:	 od 24° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
 od 20° (s vodotesným podstreším)
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Viedenská škridla
  hranatá / zaoblená

Ide o kombináciu rôznych druhov škridiel so štrukturovaným 
povrchom. Jednu paletu staromestského balíka tvoria tri 
rozdielne typy škridiel, dodávané v prírodnom prevedení.

Staromestský balík     Špeciálne riešenie pre sanáciu historických striech

Bobrovka
segmentový rez / špicatá / gotická

Bobrovka Viedenská škridla

antik
19   

prírodnáprírodná

ENGOBY E1

sedá

66
červená medeno

hnedá
hnedá antik čierna prírodná

10   19   13   12   40   

  koľko generácií slávnych staviteľov ešte treba ako dôkaz, že takáto strecha nikdy neomrzí?    svojím jedinečným vzhľadom dodá streche 
historický a dobový nádych    široká paleta farebných a povrchových úprav    streche dodáva zaujímavý geometrický charakter

Spotreba:	 cca 30,4 – 35,3 ks/m2 
Latovanie: cca 14,5 – 17,0 cm (dvojité kladenie)
 max. 30,0 cm (korunové kladenie)
Sklon	strechy:
od 25° (so strešnou fóliou, bez debnenia)
od 20° (s vodotesným podstreším)

okrúhly rez hranatá
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Strešný systém TONDACH®

– to najlepšie riešenie!
VĎAKA ORIGINÁLNYM RIEŠENIAM A ŠPIČKOVEJ 
KVALITE ZNAČKOVÉHO PRÍSLUŠENSTVA 
PONÚKA TONDACH® KOMPLETNÚ FUNKČNÚ 
A KVALITNÚ STRECHU S DLHOU ŽIVOTNOSŤOU. 

1 BEZPEČNOSŤ PRE STREŠNÝ SYSTÉM
Vysoko difúzna, paropriepustná poistná hydroizolačná 
fólia TONDACH® spoľahlivo chráni strešnú konštrukciu. 
Vďaka svojim vlastnostiam ponúka maximálnu bezpečnosť 
a funkčnosť. 

2 PRESVETLENIE A STREŠNÝ VÝLEZ
Pustite svetlo do miestností bez okien! TONDACH® ponú-
ka elegantný a veľmi funkčný sortiment rôznych možností 
presvetlenia a strešných výlezov.

3 STREŠNÝ PRESTUP 
    A ODVETRÁVACIE SYSTÉMY
Prestupový komplet TONDACH® pozostáva z prestupovej 
škridly, odvetrávacej rúry a setu (flex hadica, tesniaca manžeta, 
lepidlo). Spoľahlivo a trvale zabraňuje prenikaniu vody v miestach 
prestupov cez strešný plášť. Vonkajšia časť je vyrobená z kera-
miky vo farbe strešnej krytiny. Spoľahlivo tesní v každom mieste 
prechodu cez strešnú fóliu.

4 RIEŠENIA HREBEŇA/NÁROŽIA VRÁTANE VETRANIA
Technické riešenia hrebeňa a nárožia TONDACH® sú plne 
funkčné, estetické a umožnia Vašej streche dýchať. Vzhľad 
hrebenáčov firmy TONDACH® je zjednotený so základnou 
škridlou. Vetracie pásy zabezpečujú potrebnú tesnosť a zároveň 
umožňujú vetranie.
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7 PROTISNEHOVÝ SYSTÉM
Protisnehový systém a príslušenstvo riešia bezpečnosť, 
zabraňujú nekontrolovateľnému zosuvu snehu a farebne 
ladia so strešnou krytinou. 

6 PRICHYTÁVANIE
Príchytky a upevňovacie skrutky z kvalitných materiálov 
zaisťujú dostatočnú bezpečnosť proti účinkom vetra.

5 UKONČENIE STRECHY A ŠTÍTU
Práve oblasť ukončenia strechy a štítu je extrémne 
namáhaná! Keramické príslušenstvo so začiatočnými / 
koncovými uzávermi a okrajovými škridlami ponúka pre 
hrebeň a štít dokonalé i bezpečné riešenie proti dažďu, 
krupobitiu a snehu.



Počas tejto doby spoločnosť bezplatne 

nahradí všetky škridly TONDACH, ktoré 

preukázateľne nespĺňajú vlastnosti 

stanovené normou EN 1304.

Naviac túto záruku spoločnosť poskytuje na všetky škridly TONDACH 

vykazujúce škody spôsobené mrazom, ktoré preukázateľne vznikli 

v dôsledku vád materiálu. 

Spoločnosť počas týchto 33 rokov preberá náklady na výmenu 

vadných škridiel vo výške vlastných nákladov pokrývača. 

Spoločnosť si vyhradzuje právo na vykonanie výmeny škridiel 

vlastnými pracovníkmi alebo prostredníctvom inej poverenej osoby.

Poškodenia spôsobené mechanickým preťažením, vyššou mocou 

(napr. víchricou), zmeny povrchu v dôsledku poveternostných vplyvov 

(napr. do časný výkvet alebo zarastanie machom), ako aj malé farebné 

rozdiely, nie sú kvalitatívnou vadou a  preto nie sú ani predmetom 

záruky. 

Ďalšie podrobnosti o záruke sa dozviete v podmienkach uvedených v záručnom liste, 
alebo na stránkach www.tondach.sk

Dôkazom 
kvality 
TONDACH®

je záruka 
až 33 rokov

ZÁRUÈNÝ  LIST  TONDACH
na dobu 33 rokov

Spoloènos� TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno (ïalej len „spoloènos�“) poskytuje na pálenú škridlu 
TONDACH záruku v trvaní 33 rokov od dátumu jej predaja odberate3⁄4ovi:

Meno   ......................................................................................................................................................

Adresa stavby (èíslo parcely) ......................................................................................................................................................

Dátum odberu  ......................................................................................................................................................

Èíslo dokladu  ......................................................................................................................................................

Predajca   ......................................................................................................................................................

Realizátor (pokrývaè) ......................................................................................................................................................

Typ škridly  ......................................................................................................................................................

Plocha strechy (m2)   ................................................................................................................... ....................................
  
Poèas tejto doby spoloènos� nahradí bezplatne všetky škridly TONDACH, ktoré preukázate3⁄4ne nespåòajú vlastnosti stanovené normou EN 1304.

Dodatoèná záruka na škody spôsobené mrazom

Túto dodatoènú záruku spoloènos� poskytuje na všetky škridly TONDACH, vykazujúce škody spôsobené mrazom, ktoré preukázate3⁄4ne vznikli v 
dôsledku vád materiálu. Spoloènos� poèas týchto 33 rokov naviac preberá náklady na výmenu vadných škridiel vo výške vlastných nákladov 
pokrývaèa, ak montáž škridiel bola preukázate3⁄4ne vykonaná odborne spôsobilým pokrývaèom. Spoloènos� si vyhradzuje právo na vykonanie výmeny 
škridiel vlastnými pracovníkmi, alebo prostredníctvom inej poverenej osoby.

Poškodenia spôsobené mechanickým pre�ažením, vyššou mocou (napr. víchricou), zmeny povrchu v dôsledku poveternostných vplyvov (napr. doè-
asný výkvet alebo zarastanie machom), ako aj malé farebné rozdiely, nie sú kvalitatívnou vadou a preto nie sú ani predmetom tejto záruky.

Ak sa vyskytne vada spôsobená použitím iného ako originálneho príslušenstva TONDACH, spoloènos� nepreberá záruku ani na škridly TONDACH 
ani na prípadné následné škody. 

Predpokladom pre plnenie zo záruky je splnenie nasledovných podmienok:

1.  Vady škridiel musia by� odberate3⁄4om bezodkladne po ich zistení písomne oznámené spoloènosti spolu s uvedením miesta stavby a popisom vád. 
K oznámeniu treba priloži� kópiu faktúr a záruèného listu.

2.  Práva z tohto záruèného listu môžu by� uplatnené až potom, keï budú spoloènos�ou písomne potvrdené.
3.  Spoloènosti bude poskytnutá požadovaná súèinnos� a primeraná lehota na ohliadku uplatnených vád, ako aj na odstránenie spoloènos�ou 

uznaných vád.
4.  Krov, montáž škridiel a odvetranie celej plochy strechy musia by� realizované pod3⁄4a platných noriem a tiež pod3⁄4a zásad urèených výrobcom 

škridiel.
5.  Akéko3⁄4vek následné škody a tiež nároky, ktoré presahujú plnenie uvedené v tomto záruènom liste, sú zo záruky vylúèené, pokia3⁄4 právny predpis 

striktne nestanoví inak.

Dátum:

TONDACH SLOVENSKO, s.r.o.

*0891
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www.tondach.sk

Sklad
TONDACH SLOVENSKO, s. r. o.
Nádražná 79/28, 972 13 Nitrianske Pravno
Tel.: 046/51 899 16
Fax: 046/51 899 46
E-mail: centrala@tondach.sk

Tel.:	0905	546	884

Fax:	02/65	93	50	26

Email:dobrovodsky@tondach.sk

Poradenské centrum
Obchod, Marketing

TONDACH SLOVENSKO, s. r. o. 
Železničná 53, 900 31 Stupava

Tel.: 02/659 358 75
Fax: 02/659 350 26
E-mail: stupava@tondach.sk

Technické	poradenstvo		
a	výpočty	striech

Tel.: 02/603 013 28
E-mail: poradenstvo@tondach.sk

Obchodní reprezentanti

Kontakty

1

3

2

4

Obchodný reprezentant pre Bratislavský	a	Trnavský	kraj	

Tel.: 0905 331 613 Email: fekete@tondach.sk

 

Obchodný reprezentant pre Nitriansky	a	Banskobystrický	kraj 

Tel.: 0905 804 578 Email: ruttkay@tondach.sk

Obchodný reprezentant pre Trenčiansky	a	Žilinský	kraj 

Tel.: 0905 331 614 Email: mitura@tondach.sk

Obchodný reprezentant pre Košický	a	Prešovský	kraj 

Tel.: 0905 458 444 Email: klescinsky@tondach.sk

1

2

3

4

Odborné konzultácie a technický 
servis pre architektov a projektantov 

NOVINKA



žiadajte ďalšie materiály TONDACH®

Cenník 2014TONDACH®

Platný od marca 2014

Technickéinformácie

•  JEDNODUCHO, FLEXIBILNE, ÚSPORNE•  SPOĽAHLIVO, RÝCHLO
•  TRVALO, BEZPEČNE•  33 ROČNÁ ZÁRUKA

TONDACH SLOVENSKO, s. r. o. | Železničná 53, 900 31 Stupava 

Tel.: 02/659 358 75 | Fax: 02/659 350 26 | E-mail: stupava@tondach.sk | www.tondach.sk


