
Ţiglă ceramică de dimensiuni mari

Bolero Tango+ 

Rumba Twist
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De ce ţiglă ceramică TONDACH?

Material natural (100% natural). 
100%
TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET

Argila arsă de calitate superioară asigură o 
structură compactă. Proces de fabricare 

modern şi ecologic.

Rezistă tuturor condiţiilor meteorologice  
(furtună, grindină, zăpadă viscolită, caniculă etc.) 
Protecţie corespunzătoare în orice anontimp.

Suprafaţă netedă, realizată special 
printr-o tehnologie modernă, împiedică 
depunerea impurităţilor.   

Nu necesită 
întreţinere pe o 
perioadă lungă de viaţă 
(80 – 100 ani).

FAlŢuRi 
SuPeRiOARe

FAlŢuRi 
 lATeRAle Duble

100%
TERMÉSZET
KÖRNYEZETBARÁT
EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET    Ambient sănătos. Acoperiş care respiră. 
Ajută la menţinerea temperaturii atât pe 
parcursul zilei, cât şi noaptea. Absoarbe uşor
umiditatea şi o elimină repede.

Rezistă la îngheţ, acizi şi baze  
(exemplu: ploaie acidă sau dejecţii de păsări).

Gamă largă de modele, paletă bogată de culori 
(natur, angobe, glazuri).

Aspect estetic. Nu conţine culori artificiale. Prin arderea la o 
temperatură mai mare de 1000 °C colorantul natural – angoba – se 
întrepătrunde chimic cu materialul ţiglei. Astfel, angoba nu formează 

un strat separat de colorant pe suprafaţa ţiglei, ci devine parte din 
materialul ceramic al ţiglei.

Datorită structurii 
materialului şi a faptului că se 

obţine prin ardere, ţigla are 
greutate şi mărime optime 

şi o rezistenţă mecanică 
perfectă.

Sistemul de falţuri superioare, 
care poate fi găsit doar la 
ţiglele ceramice, oferă
protecţie maximă chiar şi 
în cazul acoperişurilor cu o 
înclinaţie mică. Împiedică 
pătrunderea ploii, a prafului 
şi a zăpezii sub acoperiş. 
Protejează suprafaţa în orice 
anotimp.

Falţurile duble laterale dirijează apa şi protejează 
clădirea împotriva umezelii şi a prafului. 
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ANGObA
Protecţia suprafeţei în orice anotimp
Ce este angoba?

Angoba este un colorant natural care conţine argilă, utilizat cu mii de ani în urma de către meşterii olari,
pentru ca vasele lor sa fie mai longevive, să aibe o culoare mai frumoasă şi o suprafaţă mai netedă.
Astăzi, angoba este folosită în aceleaşi scopuri, însă cu ajutorul echipamentelor computerizate pentru
învelirea tiglei.

Datorită tehnologiei moderne, se pot crea nuanţe speciale, cum ar fi bronzul, argintiul sau nisipul antic. Prin 
arderea ţiglei, angoba se îmbină chimic cu ceramica şi se arde pe suprafaþă. Prin urmare, angoba nu formează 
un strat separat de colorant pe suprafaţa ţiglei, ci devine parte din materialul ceramic al acesteia, creându-se 
o suprafaţă extrem de rezistentă.

Rezistenţă mecanică 

Ţigla ceramică angobată 

Rezistenţă la radiaţii uV

este ignifugă

Rezistă la temperaturi mici

Aspect estetic

Capacitate hidrofugă

Împiedică creşterea muşchiului şi adunarea mizeriei

Oferă o protecţie uimitoare în condiţii meteorologice extreme, cum ar fi 
furtuni sau grindină



TwisT XXL

Ţigla ceramică premium TWiST XXl este 
o noutate Tondach, fiind produsă dintr-o 
materie primă de calitate excepţională, cu 
cea mai modernă tehnologie de fabricare.

O clădire acoperită cu Twist atrage privirile 
prin armonia pe care o radiază.
Forma dinamică a suprafeţei acoperişului, îi 
conferă acestuia un caracter unic, indiferent 
dacă este un acoperiş nou sau unul renovat.
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Distanţa variabilă a şipci 37,0 – 42,5 cm

lăţime acoperire aprox. 25,5 cm

lungime totală 50,0 cm

lăţime totală 30,0 cm

Necesar 8,8 – 9,3 bucăţi/m2

Panta minimă a acoperişului

15° - obligatoriu astereală hidroizolantă

20° - astereală hidroizolantă

25° - astereală

Masă 3,45 kg/bucată

Modalităţi de aşezare  legat şi in reţea

Date tehnice

Paletă de culori

NATuR (81) ROŞu MARO ARĂMiu
NeGRu 

(ANTRACiT)
ROŞu ANTiC* TOAMNĂ

*perioadă de livrare mai mare



Ţigla ceramică premium TANGO+ XXl este 
ultima noutate Tondach, fiind produsă dintr-o 
materie primă de calitate excepţională. 

Această ţiglă îmbină avantajele formatului 
mare cu cele ale ţiglei Tango, foarte populară 
şi utilizată la renovarea acoperişurilor. 
Poate fi utilizată atât pentru construcţii noi, 
cât şi pentru renovări.

TangO+ XXL
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Date tehnice 

Paletă de culori

Distanţa variabilă a şipci 37,0 – 42,5 cm

lăţime acoperire aprox. 25,5 cm

lungime totală 50,0 cm

lăţime totală 30,0 cm

Necesar 8,8 – 9,3 bucăţi/m2

Panta minimă a acoperişului

15° - obligatoriu astereală hidroizolantă

20° - astereală hidroizolantă

25° - astereală

Masă 3,45 kg/bucată

Modalităţi de aşezare  legat şi în reţea

*perioadă de livrare mai mare

NATuR (81) ROŞu MARO
NeGRu 

(ANTRACiT)
ROŞu ANTiC*



RumBa XXL

Ţigla ceramică RuMbA XXl este 
produsă dintr-o materie primă de calitate 
excepţională, cu cea mai modernă 
tehnologie de fabricaţie.

Suprafaţa acestei ţigle, oferă acoperişului 
un aer mediteranean. Acoperişul acoperit 
cu Rumba inspiră un stil de viaţă confortabil 
şi temperamental.
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Date tehnice 

Distanţa variabilă a şipci 39,0 – 41,5 cm

lăţime acoperire aprox. 24,4 cm

lungime totală 50,0 cm

lăţime totală 30,0 cm

Necesar 8,8 – 9,3 bucăţi/m2

Panta minimă a acoperişului

15° - obligatoriu astereală hidroizolantă

20° - astereală hidroizolantă

25° - astereală

Masă 4 kg/bucată

Modalităţi de aşezare  în reţea

Paletă de culori

NATuR (81) ROŞu MARO ARĂMiu
NeGRu 

(ANTRACiT)
ROŞu ANTiC*

*perioadă de livrare mai mare



BOLeRO XXL

Având o suprafaţă clasică şi elegantă, 
ţigla ceramică premium bOleRO XXl 
corespunde celor mai înalte standarde ale 
construcţiilor moderne.

Prin simplitatea sa adaugă o notă deosebită 
clădirilor în stil modern.
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Date tehnice 

Paletă de culori

Distanţa variabilă a şipci 37,0 – 42,5 cm

lăţime acoperire aprox. 25,5 cm

lungime totală 50,0 cm

lăţime totală 30,0 cm

Necesar 8,8 – 9,3 bucăţi/m2

Panta minimă a acoperişului

15° - obligatoriu astereală hidroizolantă

20° - astereală hidroizolantă

25° - astereală

Masă 4 kg/bucată

Modalităţi de aşezare  legat şi în reţea

NATuR (81) ROŞu MARO ARĂMiu
NeGRu 

(ANTRACiT)
ROŞu ANTiC*

*perioadă de livrare mai mare
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Echipamente de bază

Folii de bază
 1. Folie armată TONDACH
 2. Folie anticondens TONDACH
Coamă şi izolaţii
 3. Bandă de ventilare coamă
 4. Element elastic sub coamă
Elemente de aerisire streaşină
 5. Bandă ventilare PVC/aluminiu
 6. Element de ventilare streaşină cu pieptăn
 7. Element de ventilare streaşină fără pieptăn
Parazăpezi 
 8. Tăietor de zăpadă metalic

Alte accesorii

9.   Fereastră de acces universal
10. Bandă etanşare horn/perete – aluminiu
11. Bară etanşare horn/perete – aluminiu
12. Garnitură acces (80 x 25 cm)
13. Grilaj parazăpadă (200 x 25 cm)
14. Garnitură dolie autoaderentă
15. Element dolie din aluminiu

16. Bandă de aluminiu pentru       
      închidere dolie
17. Garnitură de aerisire
18. Element fixare ţiglă de coamă
19. Cuie speciale pentru garnitură
20. Element de fixare a şipcii de  
      coamă
21. Garnitură trecere antenă
22. Grilaj (40 x 25 cm)

Garnitură de aerisire Clemă de siguranţă pentru 
ţiglă presată

Bandă de aluminiu pentru 
închidere dolie

Clemă de siguranţă Clemă de siguranţă pentru 
ţiglă Solzi

Bandă etanşare horn/perete Element ventilare streaşină 
cu pieptăn

Bandă de ventilare Bandă de ventilare coamăGarnitură grilaj acces

Sistem
 inovativ pentru

 aco
p

er
iş

u
ri

TO

NDACH
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Tondach TUnInG
Sisteme de accesorii pentru acoperişuri
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Tondach
Sistem inovativ pentru acoperişuri

TONDACH oferă soluţii complete pentru acoperişurile noi şi cele renovate. Atât accesoriile ceramice, cât şi cele 
non-ceramice oferă siguranţă, longevitate şi un aspect plăcut acoperişului.

Care sunt accesoriile de bază pentru acoperiş, 
necesare ca acesta să reziste chiar şi 100 ani?

Ţiglă de bază TONDACH 

Elementul de baza al unui acoperiş. Mai 
este numită şi ţiglă 1/1. Aspectul unic al 
clădirilor se datorează paletei bogate de 
culori şi gamei largi de modele.

Ţiglă de coamă TONDACH

Ţigla este utilizată pentru izolarea 
suprafeţelor acoperişului care se 
îmbină în partea superioară. 

Ţiglă de coamă trasă Ţiglă de coamă presată

Ţiglă ceramică de aerisire TONDACH

Este elementul indispensabil unui acoperiş profesional. Rolul 
acesteia este de a preveni formarea condensului şi de a crea o 
aerisire bună a asterelei. Cantitatea necesară este specificată în 
documentaţia tehnică. 

Ţiglă de coamă de început 

Datorită acestei ţigle montate de-a 
lungul streaşinii, coama va avea un 
aspect estetic.

Coamă de ramificaţie
Asigură izolarea mai multor îmbinări

Sistem inovativ pentru
 a

co
p

er
iş

ur
i

TO
NDACH

Tondach TUnInG



Bandă de ventilare a coamei

Asigură protecţia coamei şi a marginilor împotriva 
pătrunderii ploii, prafului si zăpezii. Datorită perforaţiei 
se facilitează evaporarea vaporilor.

Folii hidroizolante TONDACH Tuning

Rolul foliilor hidroizolante este de a împiedica 
pătrunderea apei în substructura acoperişului. 
Utilizarea foliei este obligatorie la construcţia mansardei 
şi a podului, aceasta protejând împotriva pătrunderii 
prafului şi a zăpezii.
Achiziţionaţi doar folie de calitate! Schimbarea unei folii
de proastă calitate, ar presupune demontarea întregului
acoperiş.

Pentru alegerea foliei potrivite, consultaţi sfatul 
specialistului TONDACH!

Pieptăn de ventilare a streaşinei 

Protejează împotriva pătrunderii păsărilor şi a insectelor.

Sisteme de parazăpezi ceramice sau din metal

Montarea unei ţigle parazăpadă se face la fiecare 
acoperiş cu unghi între 25 - 75°. Parazăpezile sunt 
utilizate pentru tăierea zăpezii şi trebuie montate în cazul 
unui acoperiş cu un unghi mai mic de 45°, pe întreaga 
suprafaţă a acoperişului, de-a lungul streaşinei.

Element de ventilare din PVC

Element de ventilare a streaşinii cu sau fără pieptăn.
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Sistem
 inovativ pentru

 aco
p

er
iş

u
ri

TO
NDACH



Ce se întâmplă în cazul în care nu sunt 
montate accesoriile necesare?

Dacă accesoriile pentru acoperiş sunt montate profesionist, acoperişul va oferi protecţie în toate 

condiţiile meteorologice, va fi estetic şi sigur chiar şi timp de 100 ani.

va scade efectul de termoizolaţie

va apărea mucegaiul pe suprafeţele interioare

se poate distruge toată structura acoperişului 

În cazul în care nu sunt montate şipci de susţinere

Dacă nu este montat un sistem de aerisire adecvat 

În cazul în care folia nu este de calitate

Grilaj parazăpadă

Rolul grilajului parazăpadă este să 
capteze zăpadă care alunecă de pe 
acoperiş. 

Atenţie!
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TOnDaCH ROmÂnia sRL
550263 sibiu, str. Podului 127
Tel.: 0269-253-304 
Fax: 0269-253-396
e-mail: info@tondach.ro

www.tondach.ro
www.tondach.com

PARTENER TONDACH:


