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TONDACH®

Karpiówka
wykrój okrągły i segmentowy 

naturalna

naturalna

naturalna

Karpiówka
to dachówka tradycyjna, gładka umożliwiająca pokry-
wanie różnych kształtów dachów, nawet zaokrąglonych
(jaskółki, wieże, kosze). Produkowana jest w wykroju
półokraglym i segmetowym. Karpiówka może być ukła-
dana w łuskę lub koronkę. W celu łatwego montażu
każda z dachówek połaciowych posiada w części
górnej dwa zaczepy oraz dwa otwory.

Minimalne pochylenie dachu 
Bezpieczne pochylenie 30°
Z poddaszem szczelnym 24°
Z poddaszem wodoszczelnym 20°

Dane techniczne:
Szerokość ogólna 180 mm
Długość ogólna 380 mm
Masa 1 szt. 1,7 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 36 – 38 szt
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angoba brazowa

naturalna

Przy marginalnych długościach krycia należy dostosowy-
wać dachówki krawędziowe. 

Brněnka 14 dachówka przesuwna
Angoby

czerwona    brązowa    ciemno brązowa

Brněnka 14 dachówka przesuwna
Konstrukcja przesuwnej ceramicznej dachówki
Brněnka 14 o klasycznym kształcie umożliwia jej układa-
nie na łatach dachowych o rozstawie 280 – 340 mm.
Podwójne zakładki boczne oraz rowek do odprowadza-
nia wody w części górnej gwarantują solidne połączenie
odporne na działanie ekstremalnych warunków klima-
tycznych. Dachówkę można z powodzeniem układać
z przesunięciem aż do 60 mm.

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

Dane techniczne:
Ogólna szerokość 240 mm
Ogólna długość 405 mm
Szerokość krycia 200 mm
Długość krycia 280–340 mm
Polecana długość krycia 290–330 mm
Masa 1 szt 2,9 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 14,5 szt

TONDACH®
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angoba czerwona

naturalna

Przy marginalnych długościach krycia należy dostosowy-
wać dachówki krawędziowe. 

Hranice 11 dachówka przesuwna
Angoby Glazury „Amadeusz“

czerwona  brązowa   czarna        wiśnia   czarna

Hranice 11 dachówka przesuwna
to dachówka oszczędna wielkoformatowa przesuwna
o nowoczesnym kształcie. Po ułożeniu struktura dachu
wygląda elegancko akcentując linie poziome. 

Zakładki w kierunku pionowym i poziomym zapewniają
bezpieczną ochronę poddasza w wymagających tere-
nach klimatycznych. Cechy te umożliwiają proste i bez-
pieczne pokrycie dachu z przesunięciem do 60 mm. 

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

Dane techniczne:
Ogólna szerokość 277 mm
Ogólna długość 465 mm
Szerokość krycia 232 mm
Długość pokrycia 340–400 mm
Polecana długość krycia 360–380 mm
Masa 1 szt 3,6 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 10,8 szt

TONDACH®
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naturalna

Przy marginalnych długościach krycia należy dostosowy-
wać dachówki krawędziowe. 

Uniwersalna 12 dachówka przesuwna
Angoby Glazury „Amadeusz“

czerwona brązowa wiśnia czarna

Uniwersalna 12 dachówka przesuwna
Konstrukcja przesuwnej, wielkoformatowej dachówki
ceramicznej Uniwersalna 12 umożliwia jej układanie na
łatach dachowych o rozstawie 330 – 390 mm. Rowki
boczne oraz rowki do odprowadzania wody w górnej
części dachówki zwiększają szczelność pokrycia
w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Wymienni-
one własności umożliwiają proste, przy tym wysokiej
jakości bezpieczne pokrycie dachu z przesunięciem aż
o 60 mm.
Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

Dane techniczne:
Ogólna szerokość 277 mm
Ogólna długość 465 mm
Szerokość krycia 230 mm
Długość pokrycia 330–390 mm
Polecana długość krycia 350–370 mm
Masa 1 szt 3,5 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 11 szt

angoba brązowa

TONDACH®
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angoba brązowa

naturalna

Marsylka 12
Angoby Glazury „Amadeusz“

czerwona   brązowa    czarna              wiśnia     czarna

Marsylka 12
to nowa dachówka wielkoformatowa wyprodukowana na
najnowocześniejszych ceglarskich liniach technologicz-
nych. Podczas wypalania w pozycji poziomej osiągana
jest maksymalna dokładność rozmiarów i kształtu.
Marsylka 12 z podwójnymi, szczególnie głębokimi
zakładkami (górną i bocznymi), zapewnia stabilne
pokrycia odporne zwłaszcza na ekstremalne warunki
klimatyczne takie jak gwałtowne opady lub śnieżyce.

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

Dane techniczne:
Ogólna szerokość 277 mm
Ogólna długość 465 mm
Szerokość krycia 232 mm
Długość pokrycia 385 mm
Masa 1 szt 3,5 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 11,3 szt

TONDACH®
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NOVI
NKA

angoba brązowa

naturalna

Romańska 12
Angoby Glazury „Amadeusz“

czerwona  brązowa   czarna        wiśnia   czarna

Przy marginalnej długości pokrycia 360–370 mm nie
można zastosować dachówek krawędziowych bez
wykończeń.

Romańska 12
łączy w jednej dachówce zalety zakładkowych płaskich
niecek o wyraźnie wysokim stożkowatym sklepieniu.
Podczas wypalania w pozycji poziomej osiągana jest
maksymalna dokładność rozmiarów i kształtu z wyró-
żniającymi się właściwościami fizyczno-chemicznymi.
Dachówka swoją strukturą sprawia wrażenie elegancji
antycznych stylów budownictwa i ma zastosowanie na
dachach nowoczesnych oraz zabytkowych.

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 22°
Z izolacją pomocniczą 16°
Z izolacją wodoszczelną 12°

Dane techniczne:
Ogólna szerokość 280 mm
Ogólna długość 465 mm
Szerokość pokrycia 223 mm
Długość pokrycia 360–380 mm
Masa 1 szt 3,5 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 11,9 szt

TONDACH®
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angoba czerwona

naturalna

Przy marginalnych długościach krycia należy dostosowy-
wać dachówki krawędziowe. 

Polka 13 dachówka przesuwna
Angoby

czerwona    brązowa

Polka 13 dachówka przesuwna
Nowoczesna dachówka zakładkowa o głębokich pod-
wójnych zakładkach, które stanowią bardzo dobrą ochro-
nę przeciwko wpływom atmosferycznym a równocześnie
umożliwiają przesunięcie o 50 mm. Od strony górnej
wyposażona jest w jeden środkowy płaski żłobek, więc
po ułożeniu sprawia wrażenie delikatnej i spokojnej struk-
tury połaci dachu. 

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

Dane techniczne:
Ogólna szerokość 254 mm
Ogólna długość 425 mm
Szerokość krycia 210 mm
Długość krycia 315–365 mm
Polecana długość krycia 325–355 mm
Masa 1 szt 3,0 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 13,0 szt

TONDACH®
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angoba czerwona

naturalna

Jirčanka 13
Angoby

czerwona    brązowa

Jirčanka 13
to dachówka zakładkowa z podwójnym systemem zakła-
dek w części górnej i bocznej. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu może być ona układana przy stosunkowo malych
pochyleniach – już od 12° z izolacją wodoszczelną.
Kształt jej wywodzi się z tradycyjnego, popularnego
w XIX wieku modelu dachówki ceramicznej.

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 22°
Z izolacją pomocniczą 16°
Z izolacją wodoszczelną 12°

Dane techniczne:
Ogólna szerokość 263 mm
Ogólna długość 425 mm
Szerokość krycia 210 mm
Długość krycia 353 mm
Masa 1 szt 3,0 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 13,5 szt

TONDACH®
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glazura łupkowo czarna

naturalna

Przy marginalnych długościach krycia należy dostosowy-
wać dachówki krawędziowe. 

Stodo 12 dachówka przesuwna
Angoby

miedziana  staroszara kasztanowo czarny 
brązowa łupek

Glazury

Stodo 12 dachówka przesuwna
Nowoczesna dachówka zakładkowa o głębokich pod-
wójnych zakładkach, które stanowią bardzo dobrą
ochronę przeciwko wpływom atmosferycznym a rów-
nocześnie umożliwiają przesunięcie o 40 mm. Od stro-
ny górnej wyposażona jest w jeden środkowy płaski żło-
bek i po ułożeniu sprawia wrażenie delikatnej
i spokojnej struktury połaci dachu. 

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

Dane techniczne:
Ogólna szerokość 275 mm
Ogólna długość 433 mm
Szerokość krycia 230 mm
Długość krycia 323–363 mm
Polecana długość krycia 333–353 mm
Masa 1 szt 3,6 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 12,0 szt

TONDACH®
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Angoba staroszara

naturalna

Falcovka 11
Angoby

miedziana  staroszara kasztanowo czarny 
brązowa łupek

Glazury

Falcovka 11
to dachówka zakładkowa o klasycznym kształcie, który
powstał w XIX wieku. Głębokie zakładki w części górnej
i bocznej zapewniają wysoka szczelność dlatego Fal-
covka 11 idealnie nadaje się do pokrywania połaci
dachów leżacych w trudnych warunkach klimatycznych.
Nowoczesny, wielkoformatowy kszałt umożliwia szybkie
oraz efektywne pokrywacie dachu.

Minimalne pochylenie dachu:
Bezpieczne pochylenie 30°
Z izolacją pomocniczą 24°
Z izolacją wodoszczelną 20°

Dane techniczne:
Ogólna szerokość 275 mm
Ogólna długość 433 mm
Szerokość krycia 234 mm
Długość krycia 390 mm
Masa 1 szt 3,7 kg
Zapotrzebowanie na 1 m2 11,1 szt

TONDACH®
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TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská 722 
753 18 Hranice
Česká republika
Tel.: +420 581 673 111
Fax: +420 581 673 343
E-mail: info@tondach.cz
www.tondach.cz

Wasz partner
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