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Tondach: értékálló
megoldások természetesen

A Tondach Európa egyik vezető
kerámiacserép márkája:
11 országban, 28 telephelyen készülnek
Tondach termékek. Márkánk erős piaci
pozícióját egyrészt a termékek kiváló
minőségének, másrészt kollegáink
szakmai tudásának köszönheti.
Szolgáltatásainkkal a tervezéstől
a kivitelezésig támogatjuk
vásárlóinkat abban, hogy a Tondach
tető évtizedekre megbízható és szemet
gyönyörködtető megoldást jelentsen.
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A Wienerberger Magyarország a
nemzetközi Wienerberger csoport tagja.
Az anyavállalatot Bécsben alapították
1819-ben, mely mára a világ egyik
legnagyobb téglagyártójává vált:
első helyen áll a homlokzatburkoló téglák
gyártásában, és vezető pozíciót foglal
el a kerámia tetőcserép gyártása terén
Európában.
Összesen 29 európai országban,
valamint Kínában, Indiában és az USA-ban,
Kanadában van jelen a társaság.

A cégcsoport világszerte 17 000
alkalmazottat foglalkoztat. A Wienerberger
magyarországi leányvállalatát 1990-ben
azzal a szándékkal alapította, hogy
technológiai rendszereit és termékeit
egész Kelet-Közép-Európában
helyi gyártás révén honosítsa meg.
Mára a társaság a magyar építőanyagpiac kiemelkedő szereplőjévé vált.
A magyarországi csoport termelése
jelenleg nyolc helyszínen zajlik, a hazai
foglalkoztatottak száma pedig már
megközelíti az ezer főt.
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Fotó: © Markus Esser

Tető a maga teljes természetességében

Amikor ideális otthonunkról álmodozunk,
mindannyian mást képzelünk el. Vannak,
akikben a gyermekkorukból merül
fel egy varázslatos balatoni nyaralás
képe – egy klasszikus vonalvezetésű
nyugalommal, vidámsággal teli otthon,
ami természetességével belesimul a tájba.
Ilyen hagyományos tetőcserép látható
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minden házat ábrázoló gyermekrajzon is,
ahol a tetőcserép a téglavörös hódfarkú
cserepet mintázza. A Tondach tetőcserép
választékában számos téglavörös
színű, tradicionális formavilágú termék
található. Ezek a tetőcserepek ideálisak
tetőfelújításhoz is.
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Fotó: © Markus Esser

Változatos színek és formák,
ahol minden család otthon érzi magát

A tető formája, a tetőcserép karaktere,
színe alapvetően meghatározza a
házunk, épületünk stílusát. A Tondach
termékválasztékát annak megfelelően
újítottuk meg és fejlesztettük tovább,
hogy a manapság közkedvelt, trendi
épületstílusokhoz is számtalan lehetőséget
kínáljunk, mind formában, mind színben
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és felületkialakításban, felületvédelemben.
A képzeletünk szabadon szárnyalhat, a
Tondach széles termékválasztéka közel
1400 variációs lehetőséget tartalmaz.
Önnek tehát nincs más dolga, mint
termékválasztékunkból kiválasztania az
Önnek és családjának leginkább tetszőt,
hogy mindenki otthon érezhesse magát!
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Minimál stílus
– modern megjelenés

A kerámia építőanyagok használata több
évezredes múltra tekint vissza, mégis
a kerámia tetőcserép ideális választás
modern, minimál stílusú épületek
építéséhez is.
A Tondach tetőcserepek közül a letisztult
formavilágú, nagyformátumú cserepek,
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antracit vagy titán színben – mint például a
2019-es év termékújdonsága, az Inspira –
a minimál, modern stílusú lakóházak
kedvelt tetőmegoldásai közé tartoznak.
Szépségük időtálló, anyaguk hozzájárul
az energiahatékonysághoz és egészséges
lakóklímát teremt.
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Ismerkedjen meg közelebbről
a Tondach termékcsaládokkal

Tondach cserép felületek
A Tondach kerámia tetőcserepeket időtálló szépség jellemzi. Nem érzékenyek
a környezeti hatásokra, így a melegre, hidegre és fagyra sem.
Különböző felületvédelem megoldásainkkal mindenki megtalálja a saját
szempontjaihoz leginkább illeszkedő megoldást.

Univerzális:

Modern:

Cserepek szinte bármilyen
formájú és kialakítású tetőre

Innovatív formák, korszerű
design, divatos színek
Natur

y Lélegző felület
y Maximális párahűtés,
kellemes lakóklíma
y Természetes,
anyagában
téglavörös szín

Klasszikus:

Mediterrán:

Évtizedeken át
bizonyított stílus

Toszkán villák karaktere,
mediterrán életérzés

FusionColor

y Szín és cserép
fúziója 1000 °C
felett
y Hosszantartó,
fakulásmentes,
UV álló szín

FusionProtect

y Megnövelt
ásványtartalom,
maximális
felületvédelem
y Fokozottan öntisztuló
felszín
y Szín és cserép fúziója
1000 °C felett
y Hosszantartó,
fakulásmentes,
UV álló szín
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Tradicionális:

Kiegészítők:

Hagyományos formák
modern technológiával

Műszakilag teljes tetőrendszer,
garantált biztonság

Amadeus

y Üveggel ötvözött, csillogóan
fényes felület
y Maximálisan öntisztuló
felszín
y Kiemelkedő védelem
mohásodás ellen
y Szín, máz és cserép fúziója
1000 °C felett
y Hosszantartó,
fakulásmentes, UV álló szín
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Univerzális
termékcsalád

Létezik olyan cserép, amely szinte bármilyen formájú
és kialakítású tetőnek jól áll. Ez az univerzális Tondach,
amely rugalmasan alkalmazható, beépítése könnyű
és felhasználóbarát, így új építésű vagy felújított ház
esetében egyaránt jó választás.

A termékcsalád
kiemelt tagjai
Twist FusionProtect piros
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Twist FusionProtect
piros

Bolero FusionColor
terrakotta
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Modern
termékcsalád

Ebben a kategóriában a design cserepek találhatók,
melyek gyakran a tervező első választásának bizonyulnak.
Különösen az új építési szegmensben népszerűek ezek a
korszerű termékek, melyeket sima és innovatív felületek,
illetve divatos színek jellemeznek.

Inspira FusionProtect antracit
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V11
FusionProtect
bazalt

Inspira
FusionProtect
antracit

A termékcsalád
kiemelt tagjai
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Klasszikus
termékcsalád

Évtizedeken át bizonyított stílus. Ez jellemzi elegáns, klasszikus
formavilágú Tondach cserepeinket. A kiváló minőségű kerámia és
a jól bevált design maradandó szépséget és természetes hatást
kölcsönöz a tetőnek, minden időben.

A termékcsalád
kiemelt tagjai
Tangó Plus FusionColor terrakotta
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Tangó Plus
FusionColor terrakotta

Tangó Plus
FusionProtect barna
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Mediterrán
termékcsalád

A Tondach mediterrán cserepeivel házhoz jön a déli életérzés.
Mind a színek, mind a karakterek a toszkán villák, spanyol
birtokok karakterét és a mediterrán életmódot idézik, így a tető
mindig vérpezsdítő látványt nyújt majd.

A termékcsalád
kiemelt tagjai
Mediteran Plus Fusion protect trikolor
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Mediteran Plus
Natur téglavörös

Mediteran Plus
FusionProtect trikolor
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Tradicionális
termékcsalád

Van olyan szépség, ami örök. Tradicionális cserepeinkben
egyszerre van jelen a hagyomány és a korszerű minőség – nem
véletlen, hogy történelmi épületek, műemlékek és középületek
felújításánál is előszeretettel választják ezeket a modelleket,
melyek a tetőcserepek eredeti formáját jelenítik meg.

A termékcsalád
kiemelt tagjai
Kékes ívesvágású Natur téglavörös
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Kékes ívesvágású
Natur téglavörös

Hódfarkú szegmensvágású (19x40)
FusionProtect antik
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Termékkínálatunk
UNIVERZÁLIS

Nativa Plus
Natur
téglavörös

MEDITERRÁN

Twist
FusionColor
terrakotta

Twist
FusionColor
terrabarna

Twist
FusionProtect
piros

Twist
FusionProtect
rézbarna

Twist
FusionProtect
barna

Twist
FusionProtect
antracit

Mediterran Plus
Natur téglavörös

Mediterran Plus
FusionProtect
trikolor

TRADICIONÁLIS

Twist
Amadeus
borvörös

Twist
Amadeus
fekete

Nativa
Natur
téglavörös

Bolero
FusionColor
terrakotta

Bolero
FusionColor
terrabarna

Bolero
FusionProtect
rézbarna

Bolero
FusionProtect
barna
Hódfarkú
ívesvágású
Natur téglavörös
(18x38 és 19x40
méretekben)

Hódfarkú
ívesvágású
FusionProtect
antik
(19x40-es méretben)

Hódfarkú
szegmensvágású
Natur téglavörös
(18x38 és 19x40
méretekben)

Hódfarkú
szegmensvágású
FusionProtect
antik
(19x40-es méretben)

Táska
szögletes
Natur
téglavörös

Kékes
ívesvágású
Natur

Kékes
ívesvágású
FusionProtect
téglavörös

Kékes
ívesvágású
FusionProtect
piros

Kékes Plus íves
FusionProtect
rézbarna
antik

Kékes Plus íves
FusionProtect
sötétbarna

Kékes
egyenesvágású
Natur
téglavörös

Kékes
egyenesvágású
FusionProtect
piros

Kékes
egyenesvágású
FusionProtect
antik

Kékes Plus
egyenesvágású
FusionProtect
rézbarna

Kékes Plus
egyenesvágású
FusionProtect
sötétbarna

Kékes Plus
egyenesvágású
FusionProtect
antracit

Pilis
ívesvágású
Natur
téglavörös

Pilis
ívesvágású
FusionProtect
piros

Pilis
ívesvágású
FusionProtect
antik

Pilis
egyenesvágású
Natur
téglavörös

Pilis
egyenesvágású
FusionProtect
piros

Pilis
egyenesvágású
FusionProtect
antik

Pilis Max
ívesvágású
Natur
téglavörös

Pilis Max
egyenesvágású
Natur
téglavörös

Bolero
FusionProtect
antracit

MODERN

Figaro Deluxe
FusionProtect
antik

Figaro Deluxe
FusionProtect
gránit

Figaro Deluxe
FusionProtect
szürke-fehér antik

Inspira
FusionColor
terrakotta

Inspira
FusionProtect
titán

Inspira
FusionProtect
antracit

Figaro Deluxe
FusionProtect
sötétbarna

V11
FusionProtect
antracit

Figaro
FusionProtect
piros

V11
FusionProtect
bazalt

Figaro
FusionProtect
bazalt

V11
FusionProtect
titán

Figaro
FusionProtect
antracit

Kékes Plus íves
FusionProtect
antracit

Karcolt Óvárosi
Táska csomag

KLASSZIKUS

Tangó GL
Natur
téglavörös
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Tangó GL
FusionProtect
piros

Tangó Plus
FusionColor
terrakotta

Tangó Plus
FusionProtect
barna

Tangó Plus
FusionProtect
rézbarna

23

Megoldás tetőre

Nativa Plus

Univerzális

Nativa Plus

Nativa

Univerzális

Nativa

Minimális szükséglet: 9,2 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

Minimális szükséglet: 9,2 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

Natur téglavörös

Natur téglavörös
Natur
téglavörös

Natur
téglavörös

Twist

Univerzális

Twist

Bolero

Univerzális

Bolero

Minimális szükséglet: 9,2 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

Minimális szükséglet: 9,2 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

FusionProtect piros
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FusionColor
terrakotta

FusionColor
terrabarna

FusionProtect
piros

FusionProtect
rézbarna

FusionProtect
barna

FusionProtect
antracit

Amadeus
borvörös

Amadeus
fekete

FusionColor terrakotta
FusionColor
terrakotta

FusionColor
terrabarna

FusionProtect
rézbarna

FusionProtect
barna

FusionProtect
antracit
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Inspira

Modern

Figaro Deluxe

Figaro Deluxe

Inspira

Minimális szükséglet: 13,3 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 20°

Minimális szükséglet: 9,2 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 20°

FusionProtect szürke-fehér antik

FusionProtect antracit
FusionColor
terrakotta

FusionProtect
antracit

Modern

FusionProtect FusionProtect
gránit
szürke-fehér antik

FusionProtect
titán

FusionProtect
sötétbarna

FusionProtect
antik

V11

Modern

V11

Figaro

Modern

Figaro

Minimális szükséglet: 10,9 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 17°

Minimális szükséglet: 11,6 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°

FusionProtect bazalt
FusionProtect
antracit
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FusionProtect
bazalt

FusionProtect
titán

FusionProtect bazalt
FusionProtect
piros

FusionProtect
antracit

FusionProtect
bazalt
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Tangó GL

Klasszikus

Mediteran Plus

Mediteran Plus

Tangó GL

Minimális szükséglet: 13,1 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 12°

Minimális szükséglet: 14,0 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 20°

FusionProtect trikolor

FusionProtect piros
Natur
téglavörös

Natur
téglavörös

FusionProtect
piros

Tangó Plus

Klasszikus

Tangó Plus

FusionProtect
trikolor

Hódfarkú

Hódfarkú
félköríves

Minimális szükséglet: 9,2 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 15°
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FusionProtect
rézbarna

Tradicionális

Hódfarkú
szegmens

Minimális szükséglet: 30,2 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 23°

FusionProtect rézbarna
FusionColor
terrakotta

Mediterrán

FusionProtect
barna

Natur téglavörös
Natur
téglavörös

FusionProtect
antik
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Táska

Tradicionális

Táska
szögletes

Kékes

Tradicionális

Kékes
egyenesvágású

Minimális szükséglet: 30,2 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 23°

Kékes
ívesvágású

Minimális szükséglet: 16,4/18 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

Natur téglavörös

Natur téglavörös

Natur
téglavörös

Natur
téglavörös

Karcolt Óvárosi Táska csomag

Karcolt Óvárosi Táska
csomag

Tradicionális

FusionProtect
piros

FusionProtect
antik

Kékes Plus

Kékes Plus
egyenesvágású

Minimális szükséglet: 30,4 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 23°

Kékes Plus
ívesvágású

Minimális szükséglet: 15,5/17,7 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

FusionProtect rézbarna

karcolt szürke
karcolt
szürke
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Tradicionális

FusionProtect
rézbarna

FusionProtect
sötétbarna

FusionProtect
antracit
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Pilis

Inspirációra van szüksége?

Tradicionális

Pilis
egyenesvágású

Pilis
ívesvágású

Minimális szükséglet: 16,4/18 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

Natur téglavörös
FusionProtect
piros

FusionProtect
antik

Pilis Max

Tradicionális

Fotó: © Studio 69

Natur
téglavörös

Ha kíváncsi arra, hogyan mutatnak kerámia tetőcserepeink kész házakon,
látogasson el a https://www.wienerberger.hu/referenciak.html
aloldalunkra, ahol számos színnel és formával ismerkedhet meg,
melyek segíteni fognak Önnek a választásban!
Jó böngészést kívánunk!
Pilis Max
egyenesvágású

Pilis Max
ívesvágású

Minimális szükséglet: 17,9 db/m2
Minimális tetőhajlásszög: 25°

A termékeket minta állványokon megtekintheti kereskedő partnereinknél,
a teljes kínálat a legnagyobb telephelyeken megtalálható.
FusionProtect natur téglavörös

www.wienerberger.hu/partnerkereso

Natur
téglavörös
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Minden részletre kiterjedő
Tondach rendszermegoldások

7 HÓFOGÓ RENDSZEREK
A Tondach hófogó rendszerek gondoskodnak arról, hogy meg
akadályozzák a hó ellenőrizetlen lecsúszását a tetőfelületről, és emellett
harmonikusan illeszkednek a tetőképbe. A hófogást a hófogóráccsal
és az egyedi fém hófogókkal oldhatjuk meg.

A MINDEN RÉSZLETRE KITERJEDŐ EREDETI
TONDACH RENDSZERMEGOLDÁSOK GARANTÁLJÁK
A TETŐ BIZTONSÁGÁT ÉS TARTÓSSÁGÁT.

8 VIHARVÉDELEM
A Tondach viharkapcsok és tömítéssel ellátott harangszegek
biztonságot nyújtanak a legnagyobb viharban is és megfelelnek a
legújabb európai normáknak.
A Tondach Tetőrendszerről érdeklődjön honlapunkon és a szak
kereskedésekben.

1 ALÁTÉTHÉJAZATI MEGOLDÁSOK
Az innovatív Tondach alététfóliákkal teljesen szélzáróvá tehető, dupla
ragasztósávos Tondach Tuning FOL K és MONO DT alátéthéjazat
biztos és tartós védelmet biztosít a tető számára. Nem csupán
a nedvesség ellen nyújt védelmet, hanem megakadályozza a
hőszigetelés átszellőzését, jelentősen javítja annak hatékonyságát.

9	
PIR SZARUFA FELETTI
HŐSZIGETELŐ RENDSZER

2 VÁPA, KÉMÉNY- ÉS FALCSATLAKOZÁSOK

Ha fontos a kellemes lakóklíma a tetőtérben a Thermo PIR szigetelés a
legkorszerűbb megoldás. Kiváló, akár 0,022-es hővezetési tényezőjének
köszönhetően sokkal vékonyabb rétegben alkalmazva is felülmúlja a
hagyományos szigetelőanyagok teljesítményét, és növeli otthonunk
értékállóságát.

A vápakialakítás szakszerű és időtálló megoldását teszik lehetővé a
Tondach vápatekercs a süllyesztett vápához, illetve a fém vápaelem
a normál vápákhoz. A kémény és falcsatlakozó lezárószalagok
esztétikus és vízzáró zárást biztosítanak.

10	TONDACH FÉM
ERESZCSATORNA RENDSZER EN 612
A Tondach külső peremes ereszcsatorna rendszerét úgy alkottuk
meg, hogy a tető dísze lehessen. Időtállóságáról a növelt minőségű,
robosztus, öngyógyuló horganyréteggel ellátott acéllemez és annak
strukturált HDP felületvédelme gondoskodik. A 333 mm kiterített méretű
csatorna d100 mm lefolyócső rendszerrel csatornaszakaszonként
akár 153 m2 tetőfelület csapadékvíz elvezetésére is alkalmas. Gumis
gyorsbilinccsel vagy az elemeket egymásba csúsztatva, szegecselve
is szerelhető!

3 BEVILÁGÍTÁS ÉS TETŐBIZTONSÁG
A Tondach szortiment elegáns és funkcionális megoldásokat kínál a
tetőtér bevilágítására és a tetőre való kilépésre, valamint a tetőn való
munkavégzésre, mely a kéményseprői és karbantartási munkálatok
esetén elengedhetetlenül szükséges.

4 TETŐÁTTÖRÉSEK, BE- ÉS KISZELLŐZÉS

8

A kerámia csatornaszellőzőt, átmenőcserepet, flexibilis csövet és
tömítő
gallért tartalmazó Tondach - rendszer-szett megbízhatóan
és tartósan meggátolja a víz bejutását a tetőáttöréseken keresztül.
Kívülről optikailag összehangolt, technikailag pedig tökéletesen
illeszkedik a belső kialakí
táshoz. Szélzáró és légzáró, kiszellőzési
keresztmetszet kb. 150 cm2.

5 GERINC- ÉS ÉLKÉPZÉS
A Tondach gerinc- és élgerinc megoldásai biztonságosak, szépek
és lehetővé teszik a tető átszellőzését. A Tondach gerinccserepek
harmonizálnak az alapcserepekkel és a Tondach gerinc- és élgerinc
szellőzőszalaggal együtt megakadályozzák a nedvesség okozta
károsodást.

6 GERINC- ÉS OROMLEZÁRÁS
A gerinc- és oromlezárás területe különösen ki van téve az
időjárási viszontagságoknak. A Tondach kerámia kiegészítők közé
tartozó kezdő és lezáró elemek, illetve a szegőcserép műszakilag
kifogástalan és biztos megoldást kínál az eső, jégeső és hó ellen.
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Megoldás tetőre

Ismerje meg a kerámia
tetőcserepek előnyeit!
föld

levegő

100 %-ban természetes anyag.
A kiváló minőségű égetett agyag porózus
szerkezetet biztosít. Korszerű,
környezetbarát előállítás.
FELSŐ
HORONYRENDSZER

Minden időjárási hatásnak ellenáll
(viharok, jégeső, havazás, hófúvás, kánikula stb.).
Megfelelő védelem minden időben.
A modern technológia segítségével
kialakított speciálisan sima felület gátolja
a szennyeződések lerakódását.
Hosszú élettartama alatt
(kb. 80-100 év)
nem igényel karbantartást.
Értékmegőrzés
generációkon keresztül.
33 év garancia.

Tondach
természetesen

DUPLA OLDALSÓ
HORONYRENDSZER

Porózus szerkezetének,
formakiképzésének és az égetési
eljárásnak köszönhetően az optimális
súly és méret mellett kiváló
mechanikai szilárdságú.

Gazdag színválaszték és kiemelkedő felületvédelem.
Az égetés során a szín és a felületvédelem kémiailag egyesül a
cseréppel, eggyé válik, vagyis fuzionál a kerámiával.
Ez tehát nem egy bevonat, hanem maga a cserép!

víz

Egészséges lakókörnyezet. Lélegző tető.
A kerámia lélegző anyag. Ennek köszönhetően
képes nyári éjszakákon felvenni a levegő magasabb
páratartalmát, amit később napközben lead azaz párahűtéssel segíti kiegyenlíteni a nappali és
éjszakai hőmérsékletingadozást.
100%
TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET

tűz

Az átgondolt dupla oldalsó
horonyrendszer gyorsan elvezeti a vizet és
védi az épületet nedvesség, illetve por ellen.
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Fagyálló, saválló, lúgálló
(pl. savas eső, madárpiszok).

A felső horonyrendszer,
mely kizárólag kerámia
tetőcserepeknél található
meg, maximális védelmet
biztosít alacsony
hajlásszögű tetők esetében
is. A labirintusrendszer
megakadályozza az eső, a
csapóeső, a por és a porhó
bejutását a fedés alá.
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Tondach Tetőmester

A programban résztvevő, minősített Tondach
Tetőmesterek listáját a
www.wienerberger.hu/tondach-tetőmester

A gyönyörű tetőhöz a kiváló minőségű
Tondach kerámiacserép és a megfelelő gyári
kiegészítők kiválasztása mellett szükséges egy
szakértő tetőfedő csapat is, akik a tetőt képesek a szakmai követelményeknek megfelelően
felépíteni. Vásárlóink számára ebben is szeretnénk segítő kezet nyújtani, ezért életre hívtuk a
Tondach Tetőmester Programot.
A programhoz kizárólag olyan – független
szakmai szervezetek és szakértők, valamint a
Tondach felelős szakemberei által minősített
– szakemberek, tetőfedők tartozhatnak, akik

bizonyították hozzáértésüket, kiválóságukat és
referenciákkal is rendelkeznek. Tetőfedő partnereinket folyamatosan képezzük, tájékoztatjuk termékújdonságainkról.
Így tehát Ön számíthat a Tondachra a cserép kiválasztásától a minőségi kiegészítőkön keresztül
a tetőfedő csapat megtalálásáig, hiszen ez a
minden részletre kiterjedő szakmaiság garantálhatja az évtizedeken át megbízható, minőségi
és esztétikus tetőt.

oldalon érhetik el.
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Extra szolgáltatások

Ingyenes anyagszükséglet
számítás
A Tondach ingyenes, személyre szabott
szolgáltatásával segít Önnek, hogy még a
vásárlás előtt megtudja, házához mennyi
kerámiacserépre, illetve milyen kiegészítőkre
van szüksége a tökéletes eredmény
érdekében. Ha szakértő kollégánk e-mail
címére elküldi alaprajzát, a homlokzati
rajzokat és a metszetrajzokat, néhány
napon belül választ kaphat kérdéseire!

Tondach Express szolgáltatás

Ingyenes, online tető látványtervező program

Építkezés vagy tetőfelújítás során
előfordulhat, hogy sürgősen szükség van
egy-két cserépre vagy kiegészítőre, vagy
akár egy teljes tetőrendszerre. Ezekre
az esetekre kínál gyors megoldást a
Tondach Express Service. 2 munkanapon
belül kisebb csomagok expressz
kiszállítását, 3 napon belül pedig teljes
tetőrendszer kiszállítását vállaljuk megadott
címre raktárkészleten lévő termékeinkből.

A Tondach online elérhető „Tető látványtervező” szolgáltatása segít Önnek, ha elveszett
a tetőcserép választás útvesztőjében! Használatával megnézheti, hogy a kiválasztott
tetőcserepekkel épített tető hogyan mutatna egy az Ön házához hasonló mintaházon.
Csak néhány kattintás a https://latvanytervezo.wienerberger.hu oldalon és máris láthatja,
kinyomtathatja, vagy e-mailen elküldheti, hogy hogyan mutat a valóságban az Ön választása.

E-mail: ajanlat@wienerberger.hu
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www.wienerberger.hu

Wienerberger Zrt.
H-1119 Budapest, Bártfai u. 34.
T +36 1 464 7030
info@wienerberger.hu
www.wienerberger.hu

A kiadás dátuma: 2022. március 1. A kiadványban és az online felületeken szereplő fotók tájékoztató jellegűek,
a színek a valóságostól eltérhetnek! Vásárlás előtt tekintse meg termékeinket az építőanyag kereskedő partnereinknél.

