
SPECIALIªTII:

"Acoperiºul cu þigle TONDACH® poate
reduce costurile de energie cu pânã la 20%"

R
ezistenþa la intemperii,
durabilitatea, impactul
asupra mediului, eficien-
þa energeticã ºi aspectul

se numãrã printre criteriile pe care
trebuie sã le îndeplineascã materia-
lele de construcþii ca sã fie pe placul
beneficiarilor.

Pentru construcþia acoperiºului, þi-
gla ceramicã a evoluat în timp ºi
îndeplineºte cu succes „noile" solici-
tãri, în comparaþie cu alte materiale
utilizate pentru învelirea caselor,
apreciazã reprezentanþii TONDACH®.

Din punct de vedere ecologic, þi-
glele ceramice TONDACH® au un

avantaj considerabil, acestea fiind
fabricate din pãmânt, apã, aer ºi foc,
fãrã aditivi chimici, conform surselor
citate.

Fiind unicul producãtor austriac de
þiglã ceramicã veritabilã, TONDACH®
Gleinstätten a primit însemnul euro-
pean "natureplus", acesta certificând
calitatea.

Criteriile pentru acordarea distinc-
þiei "natureplus" se bazeazã pe func-
þionalitatea ºi pe calitatea superioa-
rã a produselor, realizate din mate-
rialele ecologice neprelucrate.

Þiglele ceramice TONDACH® se ob-
þin prin arderea la peste 1000°C,

având o duratã
de viaþã de mai
mult de 100 de
ani. Funcþionali-
tea þiglei cerami-
ce include pãs-
trarea, respectiv
degajarea cãldu-
rii, eliminarea ne-
cesitãþilor de în-
treþinere ºi con-
fortul ambiental.

În felul acesta,

un acoperiº cu þigle TONDACH® poa-
te reduce costurile de energie cu
pânã la 20%. De aceea, þiglele verita-
bile reprezintã soluþia optimã pen-
tru case pasive, cu energie redusã
sau pentru case solare.

Materialul natural argila se caracte-
rizeazã prin robusteþe ºi longevitate,
iar suprafaþa se finiseazã în aºa fel
încât fiecare þiglã dovedeºte un ma-
xim de rezistenþã la orice condiþie
meteorologicã.

Acoperiºul TONDACH® porneºte
de la o înclinaþie de 10°, iar printre
avantajele acestui tip de învelitori se
numãrã perioada de 33 de ani de
garanþie, eliminarea necesitãþii de
întreþinere, valoarea sporitã pentru
generaþii, conºtiinþa ecologicã, ga-
ranþia suplimentarã pentru deterio-
rãrile produse de îngheþ.

Specialiºtii de la TONDACH® subli-
niazã: "Acordãm o garanþie supli-
mentarã tuturor þiglelor de bazã
care au suferit deteriorãri produse
din cauza îngheþului, dacã se de-
monstreazã cã aceste deteriorãri au
apãrut ca urmare a unor deficienþe
de material. Impermeabilitatea aco-

periºului trebuie verificatã. În perio-
ada acestor 33 de ani preluãm supli-
mentar ºi costurile de reparaþie - co-
sturile de montaj, dacã se poate de-
monstra cã montajul a fost executat
de cãtre o echipã specializatã, cu re-
spectarea normelor de montaj
TONDACH®".

Þigla ceramicã are o duratã de via-
þã de peste 100 de ani, deþinând
poziþia de vârf în clasamentul mate-
rialelor de învelitori. De asemenea,
aceste þigle sunt economice, deoa-
rece hotãrâtoare în estimarea valo-
rii unui acoperiº este durata sa de
viaþã ºi nu costurile create la mo-
mentul achiziþiei sale, potrivit sur-
selor citate.

Acestea apreciazã cã „rentabilita-
tea" unui material se dovedeºte în
momentul în care proprietarul nu
trebuie sã investeascã în diverse lu-
crãri de reparaþie. Acest lucru este
valabil în special la acoperiºul unei
case, a cãrei construcþie ºi învelire
reprezintã o micã parte din costurile
totale.
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