
• Střecha s nádechem luxusu
Povrchová úprava glazura zaručuje krásnou a výraznou střechu navždy.

• Čistá po celý život
Mimořádně hladký povrch redukuje usazování nečistot na taškách
a zajišťuje rychlý odvod vody ze střechy.

• Střecha, která se dědí
Glazovaná úprava tašku zušlechťuje, zpevňuje a chrání.
Navíc zaručuje bezkonkurenční stálobarevnost.

• 100% přírodní materiál
Vyrobeno z čistě přírodních materiálů s ohledem na životní prostředí.

• Záruka AII Inclusive
Jistota vysoké kvality umožňuje získat plnou záruku TONDACH AIi Inciusive na 33 let.

Minimální sklon střechy
Bezpečnýsklon
S těsnýmpodstřeším
S vodotěsnýmpodstřeším

30°
24°
20°

Technické údaje:
Celkovášířka
Celkovádélka
Krycíšířka
Krycídélka
Hmotnost 1 ks
Potřebana 1 m2

Počet kusů na paletě
Hmotnost palety

275 mm
433 mm
230 mm

323-363 mm
3,6 kg

od 12,0 ks
280 ks

1033 kg

Glazury
kaštanově hnědá břidlicově černá

Glazura Amadeus
Speciální řada glazur koncernu TONDACH. Při cca 10500 C je glazura Amadeus vypálena
společně s taškou a povrch získá svůj charakteristický vzhled. Zároveň dochází ke zlepšení
kvalitativních a estetických vlastností. Glazura Amadeus natur nabízí kromě své krásy nejlepší
kvalitu a možnost natónovat si střechu v oblíbené barvě.

Další barevná provedení
Engoby
měděná tmavě hnědá

Stodo 12 glazura - Amadeus natur . __ . __ . cena bez DPH
Stodo 12 základní _ __ _ _ _ _ 41,80 Kč
Stodo 12 okrajová levá, pravá . _ . _ ." __ 207,00 Kč
Stodo 12 taška ukončovací levá 95,00 Kč
Stodo 12 větrací 137,00 Kč
Stodo 12 posuvná větrací taška pro připojení hřebene 55,00 Kč
Stodo 12 posuvná taška pro připojení hřebene okraj. levá, pravá 207,00 Kč
Stodo 12 protisněhová taška 102,00 Kč
Stodo 12 posuvná pultová taška 207,00 Kč
Stodo 12 posuvná pultová taška okrajová levá, pravá 207,00 Kč
Stodo 12 posuvná pultová taška s oboustrannou naválkou 207,00 Kč
Hřebenáč Č. 2 drážkový - šířka 21 cm - glazura 170,00 Kč

Více o cenách keramických doplňků na www.tondach.czneboinfo@tondach.cz

černá

cena s DPH 21 %
50,58 Kč

250,47 Kč
114,95 Kč
165,77 Kč
66,55 Kč

250,47 Kč
123,42 Kč
250,47 Kč
250,47 Kč
250,47 Kč
205.70 Kč
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