
• NATÜRLICH SCHÖN

• LANGLEBIG

• WERTBESTÄNDIG

• SICHER

• 33 JAHRE GARANTIE

Mediteran
Plus

• NATURALEȚE

• DURABILITATE

• SIGURANȚĂ

• GARANȚIE 33 DE ANI
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Eleganţă
care rezistă 
în timp.

Natur

Angobă antic Angobă antic-nisip

Mediteran Plus
Aspectul deosebit al modelului Mediteran Plus îi conferă acoperișului o eleganță 
mediteraneană. Țigla se poate utiliza în moduri multiple și combină designul cu 
funcționalitatea. Acest produs subliniază stilurile din regiunea Toscanei transpuse 
în zona noastră.  Permițând montajul cu distanța între șipci de cca. 3,0 cm, acest 
produs garantează rentabilitatea și eficiența.

DATE TEHNICE
Distanță între șipci: cca. 33,0 - 35,0 cm

Lățime de acoperire: cca. 21,0 cm

Lungime totală: cca. 44,0 cm

Lățime totală: cca. 27,5 cm

Necesar: cca. 13,6 - 14,4 buc/ m2

Greutate: cca. 3,2 kg

Modalități de așezare: în rețea

Înclinația minimă a șarpantei

20º cu astereală continuă hidroizolantă

22º cu astereală continuă

27º fără astereală

Culori:
Natur
Angobe: antic, antic nisip

optim pentru 
renovări

distanță mare de 
glisare

Lățime totală:

Necesar:

Greutate:

Modalități de așezare:

Înclinația minimă a șarpantei

20º

SOLUȚII ORIGINALE TONDACH®:
Accesorii ceramice

Țiglă 
de închidere 

margine dreapta

Țiglă 
de margine 

stânga

Tiglă 
de margine 

dreapta

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ

• Design & funcționalitate pentru toate formele de acoperiș

• Aspect estetic de durată

• Produs de calitate

• Produs natural pur (100 % reciclabil)

• Durabilitate pentru mai multe generații

• 33 ani garanție

Țiglă 
de aerisire

Țiglă 
de închidere 

margine stânga

Țiglă 
de închidere 
sub coamă

3

Modelul Mediteran Plus vă oferă libertate 
deplină de configurare. Diversele nuanțe ale 
suprafeței ţiglei asigură un acoperiș care 
îsi păstrează aspectul odată cu trecerea 
timpului.
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SPECIALISTUL ÎN ACOPERIȘURI TONDACH® DIN ZONA DVS. RECOMANDĂ:

Funcționalitate și 
tehnologie, în detaliu.

COAMĂ

AERISIRE CU BANDĂ DE VENTILARE METALICĂ

De la marginea inferioară a șipcii streașinei și până la marginea 
superioară a primei șipci a acoperișului se păstrează o distanță de 
32,0 cm. Se recomandă folosirea unui șorț din tablă pentru scurgerea 
apei, cu o lățime de 9,0 cm. Pe prima șipcă de la streașină  se montează 
elementul de ventilare streașină.

STREAȘINĂ ÎNCHIDERE MARGINE stânga

ÎNCHIDERE MARGINE dreapta

Coloanele A și B sunt compatibile pentru coamă trasă 17 cm și coamă presată 17 cm

Coloanele A și B sunt compatibile pentru coamă trasă 17 cm și coamă presată 17 cm

ȘIPCĂ 3 X 5 cm

Înclinația acoperișului A B

22°-30° cca. 5,5 cm cca. 11,3 cm

30°-35° cca. 5,0 cm cca. 10,8 cm

35°-40° cca. 4,0 cm cca. 10,3 cm

40°-45° cca. 3,5 cm cca. 9,8 cm

peste 45° cca. 2,5 cm cca. 9,3 cm

info

MEDITERAN Plus Firstdetail

cca. 33,0-35,0

cca. 33,0-35,0

CULOAR DE AERISIRE

Evacuare aer
cca. 34,0 cm2

Țiglă de închidere 
sub coamă

3,0

Evacuare aer
cca. 200 cm2

B

Aerisire
pod

A
Coamă trasă 17 cm

TONDACH-Tuning Bandă de ventilare coamă

info

MEDITERAN Plus Metallfirstentlüftungsdetail

TONDACH-Tuning 
Bandă de ventilare 

metalică

TONDACH-Tuning 
Clemă de siguranţă

Evacuare aer
cca. 200 cm2

Aerisire
pod

cca. 33,0-35,0 cm

cca. 33,0 cm

cca. 33,0-35,0 cm

Canal de ventilareCoamă
trasă 
17 cm

A3,0

3,0
4,0

B

CULOAR DE AERISIRE

TONDACH-Tuning
Bandă de ventilare 
metalică

Evacuare aer 
cca. 210 cm2

TONDACH-Tuning Bandă de ventilare coamă

ȘIPCĂ 3 X 5 cm

Înclinația acoperișului A B

20° cca. 5,1 cm cca. 14,3 cm

25° cca. 4,0 cm cca. 13,9 cm

35° cca. 3,7 cm cca. 13,0 cm

40° cca. 3,8 cm cca. 12,7 cm

45° cca. 3.1 cm cca. 12,4 cm

cca. 8,0 cm
cca. 32,0 cm

Aer introdus (sistem de 
contraşipci), min. 5 cm

CULOAR DE AERISIRE

TONDACH-Tuning 
Bandă protecţie streaşină

Picurător

Şorţ din tablă

– Ţiglă Mediteran Plus
 – Şipcă
– Contraşipcă
– Folie anticondens
– Astereală
– Căpriori

cca. 33,0-35,0 cm
cca. 33,0-35,0 cm

cca. 33,0-35,0 cm cca. 15,0 21,0 cmMediteran Plus  
margine stânga

cc
a.

 5
,0

21,0 cm 21,0 cm Mediteran Plus 
margine dreapta

cca. 5,0

cca. 21,0 cm
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SPECIALISTUL ÎN ÎNVELITORI TONDACH® DIN ZONA DVS. MIZEAZĂ PE:

Mediteran Plus - soluția 
pentru un sistem complet 
de acoperiș.

VENTILAREA ACOPERIȘULUI
C o m p o n e n t e l e  d e  s i s t e m  d e  l a 
TONDACH® pentru ventilarea substruc-
turii corespunzătoare a acoperișului se 
compun din: țigle de ventilație, aerisire 
la racordul cu coama, role de coamă/ 
muchie. Substructura acoperișului Dvs. se 
ventilează numai cu ajutorul componen-
te lor de sistem or iginale ș i ast fe l se 
previn degradări le din cauza umezeli i 
provocate de condens. 

BUCURIE PENTRU MAI MULTE GENERAȚII
TONDACH® oferă numeroase soluții pentru acoperișuri, construcții noi și reabilitări de clădiri vechi. Accesoriile pentru 
acoperiș de la TONDACH® sunt indispensabile pentru o învelitoare rezistentă și impecabilă din punct de vedere tehnologic.

ȚIGLA DE MARGINE
Intemperiile atacă în mod extrem tocmai 
în zona închiderii la coamă și a zonelor 
de fronton! Accesoriile ceramice pentru 
închidere de la TONDACH® oferă elemente 
de început și capăt tăiate la dimensiunile 
țiglei de coamă, respectiv margine. O 
soluție sigură și perfectă din punct de 
vedere tehnologic împotriva ploii, grindinei 
și zăpezii.

STRĂPUNGERI ÎNVELITOARE
Soluț i i le de s istem de la TONDACH® 

asigură integrarea estetică în imaginea 
acoperișului și racordul sigur cu acoperișul 
inferior. Aerisirea corespunzătoare este 
asigurată de setul de aerisire pentru vapori 
(tubul pentru gura de aerisire, tubul flexibil, 
guler de etanșare, adeziv). La toate tipurile 
de străpungeri prin acoperiș, cum ar f i 
străpungerile pentru antene, tuburi pentru 
vapori etc., componentele originale de la 
TONDACH® oferă etanșeitate absolută 
în condiți i de ploaie, vânt și împotr iva 
pătrunderii aerului.

SISTEME PARAZĂPADĂ
S is teme le  TONDACH ® de  p ro te c ț i e 
împotr iva zăpezi i (gr i laje de captare a 
zăpezii, tăietoare, țigle cu rol de parazăpezi, 
opritori de zăpadă) oferă siguranță maximă 
ș i  împiedică a lunecarea necontrolată 
a zăpezii. Din punct de vedere estetic, 
sistemele de protecție împotriva zăpezii 
se  in tegrea ză a rmon ios  în  aspectu l 
acoperișului. Țiglele ceramice cu rol de 
parazăpezi sunt disponibile pentru aproape 
orice tip de țiglă.

PROTECŢIE ÎMPOTRIVA FURTUNII 
Clemele de prindere, inclusiv garniturile, 
ofe ră un grad de s iguranță conform 
normativelor chiar și în condiț i i  mete-
orologice extreme.

SUBSTRUCTURA 
Foli i le inovatoare de la TONDACH® cu 
două straturi de membrană activă fără 
pori protejează șarpanta în mod durabil și 
sigur. Membranele de învelire inferioare, 
deschise la difuzia vaporilor, sunt etanșe la 
apa pluvială, vânt și aer și prezintă rezistență 
la temperaturi de la -40 ºC până la +100 
ºC. În cazul unor exigențe sporite pentru 
substructura învelitorii conform normativelor, 
vă recomandăm membrana Twin Power.



PARTENERUL DUMNEAVOASTRĂ TONDACH®:

SC TONDACH Romania SRL | 550263 SIBIU | Tel +40 (0) 269 253 304 | Fax +40 (0)269 253 396 | info@tondach.ro | www.tondach.ro

SPECIALISTUL TONDACH® ȘTIE:

Mediteran Plus pentru 
frumusețe naturală.

TONDACH® Mediteran Plus Angobă antic-nisip

TONDACH® Mediteran Plus Angobă antic nisip

TONDACH® Mediteran Plus Angobă antic-nisip

TONDACH® Mediteran Plus Angobă antic nisip

TONDACH® Mediteran Plus Angobă antic nisip

Cu un acoperiș TONDACH beneficiați de garanție 33 de ani și bucurie pentru o viață. Mai multe idei pentru acoperiș pe www.tondach.ro

TONDACH® Mediteran Plus Angobă antic nisip


