M e gér

Keresse Saturn és Jupiter kerámia
tetőcserepeinket is!
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Érdeklődjön új, nagy méretű tetőcserepeinkről, új színárnyalatainkról, új formáinkról, akciós kínálatunkról Tondach-kereskedőpartnereinknél, vagy keressen bennünket:
TONDACH MAGYARORSZÁG ZRT.

Csorna: 96/592-444 • Békéscsaba: 66/530-444 • Tata: 34/586-777 • Budapest: 1/248-2600
Internet: www.tondach.hu • www.tondach.com • www.tetocserep.hu
Tondach-infovonal: 40/CSERÉP (40/27-37-37) • E-mail: info@tondach.hu

Kérje többi kiadványunkat is!

...mert fent csak a legjobb lehet!
Miért kerámia tető
cserép ?
Kerámia – 100% természe
t (agyag)
Lélegző, könnyű porózus
Hosszú élettartam
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– régi tetőszerkezet

felhasználható

Alacsony tetőhajlá
sszögtől felrakható
Világ legelterjettebb
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INFOVONAL : 06-40/2737-37 (06-40/CSERÉP)
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Esztétikus, egyedi

szerkezet

(kb. 80-100 év)

Védelem minden időjárási
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Mediterrán pezsgésre vágyik? Válassza a
Tondach új, Venus kerámia tetőcserepét!
Most bevezető áron kínáljuk!

Ön is megkedveli az
új tetőcserepet, mert:
• nagy mérete miatt gazdaságos, mert
csak 11 db/m² szükséges
• új tetőhöz és tetőfelújításhoz is ideális
• gyorsan és könnyen felrakható
• könnyen fog választani, hiszen mostantól téglavörös, piros, rézbarna, sötétbarna, homok antik, antik, szürke és
fekete színben is kapható
• nem kell kompromisszumot kötnie –
„szép is, jó is!”
• látványos és egyedi tető
• 80–100 év élettartam

Az új, nagy méret, a lendületes
hullámok dinamikus látványt nyújtanak és délies hangulatot kölcsönöznek lakókörnyezetének!

