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Beázik a háztetd? SzOkik a meleg a tetOtérb? Atsuvit a szél a tetàn? A h6ztet6 elöregedett, tänkrement és feliijItásra szorul? 
Az elrntlt idószak egyre szélsóségesebb idôjárási viszonyai következtében a fenti kérdésekre sajnos sokak kénytelenek igen-
nel válaszolni. Az öreg, korszer6tlen tetófedO anyaggal fedett háztetók nern bIrjãk az egyre gyakrabban elófordulá jégesOt 
és a széviharokat. Ne halogassa a felüjitást, mert a tartós beázás a teijes tetószerkezet, sot az egész épület komoly károso-
dásához vezethet. 

A TONDRCH segIt bnnek. 
IVegye fel a kapcsolatot területileg illetékes mérnök-

tanácsadó koliégánkkal (elérhetOségek a www.tondach.hu  
weboldalon), aki egy személyes tanácsadás keretén belul 
ingyenes szakrnai segItséget nyüjt Onnek: 
Ufelméri a tetO állapotát és javaslatot tesz a szukséges 

felijItãsi munkálatokra 
• segitséget nyt:ijt a tetOfedó anyag és a kiegészitOk 

lasztásához 

• lngyenes mennyiségszámItást alaprajz és homlokzati terv 
alapján az ajanlat@tondach.hu  e-mail cImen, vagy szemé-
lyesen mérnök-tanácsadó kollégáinktól kérhet. 

•A tetOfeliijitási munka kornoly figyelmet és szakértel-
met kävetel. Mi segItunk Onnek megtalálni a megfeleld 
szakembert a felUjitáshoz. Keresse ajánlott tetOfedO 
partnereinket a www.tondach.hu  weboldalon. 

Nem tudja eldönteni, hogy melyik tetfed anyagot válassza? 
Néhány meggyz érv a TONDACH ker6mia tetcserép mellett: 

1. Ellenáll minden idOjárási hatásnak, legyen az viharos szél, ho, fagy, jégesO, eros napsUtés vagy UV sugárzás. ErOs napsutés 
hatására scm fakul ki. 

2. Az agresszIv környezeti hatások, mint a kéménybOl kiáramló szennyezOdés, a savas esO vagy a madár ürülék scm tesznek 
kárt benne. 

3. Birja a mechanikai igénybevételt, mindazonital könnyc, igy nem terheli feleslegesen a tetOszerkezetet. 

4. A TONDACH tetOcserép több generáciot kiszolgál. A kerámia tetOcserép mar bizonyitott: 80-1 00 eves cseréppel is 
találkozhatunk meglévO tetón. 

5. Nem igényel karbantartást, utólagos festést, tisztItást. 

6. A kerámia IélegzO, kannyü porOzus szerkezete ek5segIti a tetOtér kellernes klirnáját. Nyáron megóvja a tetOteret 
a felforrOsodástál, télen pedig a IehiiléstOI. 

A TON DACH 33 év garanciát vállaI termékeire. 

8. A TONDACH tetOcserepek 100%-ig természetes alapanyagból, agyagból készülnek mesterseges adalék hozzáadása nélkül 

9. Széles szIn és formaválasztékbál válogathatnak az épItkezOk és a felUjItók. A TON DACH tetOcserepek natJr, 
engábozott és mázas kivitelben készUlnek. 

10. Alacsony hajiásszOgtOl alkalmazhutók. Egyes termékek mar 12 fokos tel6hajl6ssz6gt6l felrakhatáak. 

11. Bizonyos termékek vOltoztatható léctOvolsággal alkalmazhatóak, Igy felájItáskor nem feltétlenül szükséges lecserélni 
a tetOléceket. 

12. A világ Iegelterjedtebb tetOfedO anyaga. 


