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kvalitní přírodní pigmenty a náročná technologie 
vypalování při teplotách na 1 000 °C garantují 

TRVALOST A BEZKONKURENČNÍ BAREVNOU STÁLOST

PROMYŠLENÝ SYSTÉM 
DVOJITÉHO DRÁŽKOVÁNÍ 

zabezpečuje rychlý odvod vody 
a pomáhá chránit budovu před 

vlhkostí a prachem

precizní zpracování na vysoké řemeslné úrovni vytváří odolnou krytinu 
se ŽIVOTNOSTÍ MINIMÁLNĚ 80–100 ROKŮ bez potřeby údržby

nejmodernější technologií 
je dosaženo MIMOŘÁDNĚ 
HLADKÉHO POVRCHU, 
odolného proti usazování 
nečistot

výběr suroviny a výjimečný 
způsob zpracování 
garantují ŠPIČKOVOU 
MECHANICKOU PEVNOST 
A MRAZUVZDORNOST při 
optimální hmotnosti a tloušťce 
krytiny

EXTRÉMNÍ ODOLNOST materiálu 
chrání dům před nejhoršími 
povětrnostními vlivy

ušlechtilost přírodního materiálu a přísný systém 
kontroly zaručují 100% ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST

Proč se rozhodnout pro TONDACH?
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Glazury  s vysoce lesklým povrchem

• zvyšuje hodnotu domu
• nejvyšší stupeň povrchové 

úpravy
• oproti engobě má hladký 

sklovitý povrch
• dodává střeše punc 

individuality a luxusu
• dokonale odolává 

nejextrémnějším podmínkám 
a usazování mechů

Glazury

kaštanově hnědá břidlicově černá

červená hnědá černá

Glazury „Amadeus“

naturměděná tmavě hnědá

červená hnědá černá DUO

• zvyšuje hodnotu domu
• dodává estetické kouzlo 

celé střeše
• dokonale odolává 

nejextrémnějším 
podmínkám

• zachovává efekt dýchání, 
propouští vodní páru, 
ale neprosakuje

Engoby  s matným až sametově pololesklým povrchem

viditelná část engoby (glazury)

hluboce 
zatavená část

keramický 
střep
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Jednoduchá, téměř plochá taška s jemným profi lem vytváří 
esteticky nekomplikovaný design střešního pláště. Variabilita 
při laťování je optimální i pro rekonstrukce.

Stodo 12 posuvná taška

Stodo 12 posuvná taška, glazura břidlicově černá

Stodo 12 posuvná taška, engoba tmavě hnědá8



Samba 11 posuvná taška, engoba černáStodo 12 posuvná taška, glazura „Amadeus“ natur

Glazura „Amadeus“

natur

Glazury

kaštanově hnědá břidlicově černá

Engoby

měděná tmavě hnědá černá

Stodo 12 posuvná taška

Minimální sklon 20°

Potřeba na 1 m2 od 12 ks
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Moderní formát s dvojitým hlavovým drážkováním zajistí 
maximální odolnost střechy.

Francouzská 12

Francouzská 12, engoba červená

Francouzská 12, glazura „Amadeus“ černá12



Samba 11 posuvná taška, engoba černá

Glazury „Amadeus“

červená černá

Engoby

červená hnědá černá Francouzská 12, glazura „Amadeus“ černá

Francouzská 12

Minimální sklon 20°

Potřeba na 1 m2 11,3  ks
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Zcela plochá taška s jednoduchým designem, umožňuje 
vytvářet unikátní vzhled střešního pláště.

Figaro Deluxe

Figaro Deluxe, engoba nero

Figaro Deluxe, engoba červená20



Glazura „Amadeus“

Engoby

šedá

červená granit nero Figaro Deluxe, engoba granit

Figaro Deluxe

Minimální sklon 20°

Potřeba na 1 m2 od 11,6 ks
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Hospodárná, posuvná, moderní drážková taška s možným 
posunem při laťování až o 60 mm. Vhodná také 
pro rekonstrukce.

Hranice 11 posuvná taška

Hranice 11 posuvná taška, engoba červená

Hranice 11 posuvná taška, glazura „Amadeus“ červená28



Samba 11 posuvná taška, engoba černá

Glazury „Amadeus“

červená černá

Engoby

červená hnědá černá Hranice 11 posuvná taška, engoba černá

Hranice 11 posuvná taška

Minimální sklon 20°

Potřeba na 1 m2 od 10,8 ks
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Taška s vysoko klenutým konickým profi lem navozuje eleganci 
antických stavebních stylů. Velmi vhodná i pro nízké sklony.

Románská 12

Románská 12, engoba červená

Románská 12, glazura „Amadeus“ černá32



Samba 11 posuvná taška, engoba černá

Engoby

Glazury „Amadeus“

červená černá

červená hnědá černá
Románská 12, glazura „Amadeus“ červená 

Románská 12

Minimální sklon 12°

Potřeba na 1 m2 11,9  ks
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Vychází z klasického tvaru, moderní formát umožňuje rychlé 
a hospodárné pokrytí střechy.

Falcovka 11

Falcovka 11, glazura břidlicově černá

Falcovka 11, engoba tmavě hnědá36



Samba 11 posuvná taška, engoba černá

Glazury

kaštanově hnědá břidlicově černá

Engoby

měděná tmavě hnědá Falcovka 11, glazura kaštanově hnědá

Falcovka 11

Minimální sklon 20°

Potřeba na 1 m2 11,1  ks
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Profi lem tašky je nízká vlna, která na střeše působí 
harmonicky. Svou možností posunu při laťování je vhodná 
na rekonstrukce a zejména i pro nízké sklony střechy.

Samba 11 posuvná taška

Samba 11 posuvná taška, glazura „Amadeus“ červená

Samba 11 posuvná taška, engoba hnědá40



Samba 11 posuvná taška, engoba černá

Glazury „Amadeus“

červená hnědá černá

Engoby

červená hnědá černá DUO Samba 11 posuvná taška, engoba DUO

Samba 11 posuvná taška

Minimální sklon 12°

Potřeba na 1 m2 od 11,5 ks
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Tradiční hladká taška s možností vykrytí oblých tvarů (nároží, 
volské oko, kužel), s možností kulatého nebo segmentového 
řezu. Možnost pokládky na střechy od 20° sklonu.

Bobrovka 19 x 40
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Bobrovka 19 x 40, glazura „Amadeus“ natur

Bobrovka 19 x 40, engoba červená



Glazury „Amadeus“ Glazury

červená

červená

natur

nero

černá

měděná

šedá

granit

zelená F421y

hnědá

tmavě modrá

černá

zelená F307y

antik

hnědá

tmavě zelená

zelená F420y

světle modrá

tmavě hnědá

Bobrovka 19 x 40

Minimální sklon 20°

Potřeba na 1 m2 od 32 ks

Engoby

46 Bobrovka 19 x 40, glazura „Amadeus“ černá
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