
 

 
 
 
Společnost TONDACH je jediným výrobcem pálené tašky v ČR. Nabízí celkem 16 druhů 
tašek s množstvím užitných vlastností, které zaručují střeše a celému domu dlouhověkost. 
Velmi oblíbené jsou například velkoformátové a posuvné tašky. Hlavní výhoda posuvných 
tašek spočívá v tom, že mají vůli v krycí délce. Při pokládce není mnohdy třeba měnit 
původní laťování. Tento typ tašek je tedy ideální pro rekonstrukce. Velkoformátové tašky 
zase šetří náklady, protože umožňují rychlejší a efektivnější pokládku. Nabízí se samozřejmě 
i tašky, které v sobě kombinují obě tyto vlastnosti. Příkladem může být taška Stodo 12 nebo 
nejnovější výrobek z dílny Tondach taška Samba 11. 
 
Široký sortiment 
 
Nabídka Tondach je uceleným systémem. Nabízený sortiment totiž nesestává jenom z 
keramických střešních tašek, broušených cihel a doplňků v mnoha modelech, barvách a 
povrchových úpravách. Najdete u nás i kompletní sadu nekeramického příslušenství  
Tondach Tuning. Tondach je tak beze zbytku schopen uspokojit i nejnáročnější požadavky 
investorů. 
 
Nadstandardní služby 
 
Nabídka keramických střešních krytin a nekeramických doplňků je rozšířena o doplňkové 
služby, které umocňují výhodnost koupě střešní krytiny u tuzemského výrobce (doprava po 
celé ČR, rychlost dodávky, výpočet krytiny zdarma, výběrové řízení na pokrývačské práce 
zdarma, speciální slevové možnosti,…). 
 
Vysoká odbornost 
 
Naše společnost spolupracuje s odborníky z řad specializovaných prodejců střešních krytin  
a odborných pokrývačských firem. Jejich poradenství vám rádi zprostředkujeme 
prostřednictvím našich obchodních zástupců nebo si je můžete vyhledat sami ve vašem 
nejbližším okolí. 
 
Naše výsledky 
 
Za více jak 20 let působení naší společnosti na českém stavebním trhu vznikla celá řada 
úspěšných realizací, na které jsme právem hrdi. Svou krásou dominují svému okolí a působí 
radost svým majitelům. 
 
Naše cíle 
Naším cílem je i nadále uspokojit potřeby každého, kdo uvažuje o výstavbě či rekonstrukci 
střechy! Pokud jste právě v tomto postavení, neváhejte, kontaktujte nás a my vám rádi 
zprostředkujeme naši nabídku 
 
 
 
 
 



 
Výhody pálené tašky TONDACH 

 
Odolnost 
 
Tašky jsou vysoce odolné proti mechanickému poškození. Střecha z pálených tašek je 
pochozí (pro údržbu, případnou opravu či kontrolu). Pálené tašky TONDACH v tomto ohledu 
vysoce překračují hodnoty stanovené normami. 
 
Funkčnost 
 
Systém dvojitých drážek zaručuje mimořádnou ochranu a bariéru proti vnikající vodě, 
vířivému sněhu i prachu. Lépe tak ochraňuje podstřešní konstrukci proti působení vlhka. 
Lze ji použít ve velmi nízkých sklonech a v jakékoliv nadmořské výšce. 
 
Barevnost a tvar 
 
Určitě si vyberete se široké nabídky barev a povrchových úprav pálených tašek od matné po 
lesklou. Pálené tašky nejsou nijak dobarvovány, jak je tomu u jiných střešních krytin. Svoji 
barvu získávají přímo pálením, proto jsou barvy trvalé a mohou odolávat vnějším vlivům. 
Tvárnost hlíny umožňuje vyrábět velmi širokou a různorodou škálu modelů různých tvarů a 
ozdobných doplňků, kterými je možné vytvořit z každé střechy jedinečný originál. 
 
Ekologická výroba 
 
Vyrábí se z čistě přírodních materiálů (hlíny, jílů, vody) za působení ohně. Neobsahují žádné 
škodliviny či chemické přísady a při výrobě se používá ekologických postupů, které neškodí 
ovzduší. Dají se snadno recyklovat. 
 
Snadná montáž 
 
Úspora času a peněz, to znamenají nové modely střešních tašek TONDACH přizpůsobené pro 
snazší pokládání střechy. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROČ PRÁVĚ TONDACH? 
 
 
• Domácí  výrobce, největší  výrobce  skládaných krytin v ČR, začleněn do  

nadnárodního koncernu –jeden  z největších koncernů v oboru v EU  (spojení s 
Wienerbergerem 

• Největší nabídka tvarů i barev 
• V nabídce režná střešní taška a dva typy povrchových úprav: engoba a glazura 
• Povrchové úpravy (především glazura)  zaručují ochranu proti UV záření, kyselým 

dešťům i proti ptačímu trusu. 
• Životnost střešních tašek až 100 let. 
• Zaručena odolnost a barva tašky zůstává po celou životnost střechy stejná.  

Oproti nástřikům, které používají jiné materiály (beton, plech), neoprší a nebledne. 
• Posuvné tašky, vhodné na rekonstrukce 
• Doprava  do 3 resp. 6  dní přímo  z výrobního  závodu 
• Rychlá služba pro  rozvážku drobných  zásilek (48hod  do  200ks) 
• Zdarma  výpočet  krytiny   
• 33 let  plná  záruka  All inclusive - bez  dodatečných skrytých ale… 
• Technický  poradce  na  telefonu  a  emailu, popřípadě na stavbě  
• Kompletní  systém  včetně  Tuningu- tj,ucelené  systémové  řešení  střechy  jako  

celku, nikoli nárazové  dodávání  částí  střechy 
• Jako jediný  výrobce  dává  záruku  33 let  na  kovové  větrací  pásy  a příchytky 
• Reference - na http://www.tondach.cz/ ke shlédnutí stovky realizací (foto střech, 

včetně přesné adresy, na mapě v okolí vašeho bydliště, možnost vidět v reálu) 
• Nový exkluzivní on-line katalog - http://katalog.tondach.cz/ 
 
 

VÝHODY TONDACH 
 

Komplexní řešení pro nové stavby a rekonstrukce 
 
TONDACH jako jediný výrobce pálených tašek v ČR vyrábí široký sortiment pálených 
střešních tašek s 33letou zárukou, které jsou vhodné jak pro novostavby tak pro rekonstrukci. 
Navíc vyrábí a dodává komplexní střešní systém včetně potřebných doplňků. 
Kromě výroby pálených střešních tašek se TONDACH specializuje také na výrobu 
keramických střešních doplňků a pálených cihel Keratherm v provedení P+D i B (broušené). 
 
Široká nábídka 
 
Svým zákazníkům TONDACH nabízí velký výběr z vysoce kvalitních a odolných pálených 
střešních tašek v rozličných povrchových úpravách a mnoha barevných variantách. 
Kromě výroby pálených střešních tašek se TONDACH specializuje také na výrobu a dodávku 
keramických i nekeramických střešních doplňků a pálených cihel Keratherm v provedení  
P+D i B (broušené). 
 
Kvalita 
 
Životnost pálených tašek dokázaná studiemi a dochovanými střešními taškami činí až 100 let. 
Pod přísným dohledem odborníků probíhá celý výrobní postup od těžby hlíny po expedici. 
Společnost TONDACH si je vědoma výjimečné kvality svých výrobků, a proto poskytuje 
nejdelší záruku na základní střešní tašky vyráběné v ČR, a to 33 let. 
 
 



Úspora a jednoduchost 
 
Pálené střešní tašky TONDACH můžete získat se speciální slevou pro Váš objekt. 
Jednoduchost pokládky ocení především ti, kteří budou tašky na střechu pokládat. Posuvné 
střešní tašky totiž dovolují zachovat původní laťování, což šetří váš čas i peníze. 
 
Služby 
 
Největší výrobce střešních tašek v České republice nabízí ke svému sortimentu i 
nadstandardní služby. 
Snažíme se vyhovět všem svým zákazníkům od pomoci s výběrem, zaměření střech, dodání 
katalogů s přehledem prodejců a pokrývačů, až po dopravu zboží nebo nejdelší záruku v 
tomto oboru. 
 
Ekologie 
 
Nesporným přínosem pálených střešních tašek je také jejich šetrnost k životnímu prostředí. 
Pálená střešní krytina, jako čistě přírodní produkt, nemá negativní vliv na životní prostředí. Po 
skončení její životnosti ji lze snadno recyklovat. 
 

 


