
 

SISTEMSKA GARANCIJA: 

TONDACH Slovenija nudi ob svoji splošni garanciji za obdobje 33 let, še sistemsko garancijo 

za obdobje 10 let, ki vključuje garancijo za ne keramične dodatne elemente (TONDACH 

TUNING). Sistemska garancija velja v primeru, da so upoštevani naslednji splošni pogoji. 

- Strešna kritina mora biti vgrajena po navodilih proizvajalca in v skladu z veljavnimi 

normativi. 

- Izvedba podstrehe mora biti izvedena s sekundarno kritino TONDACH ter v skladu z 

navodili proizvajalca in normativi (ÖNORM B4119) 

- Prezračevanje ostrešja mora biti izvedeno v skladu z normativi (DIN 4108-3) in 

navodili proizvajalca. 

o Prezračevalne odprtine v kapu se zaščitijo z ALU varovalno mrežico 100mm 

ter po potrebi v kombinaciji s prezračevalnim glavnikom (profilirani strešniki 

kot npr. Carmen, Sulm Ver., …). 

o Sleme in grebene je potrebno izvesti  na suho montažni način in pri tem 

uporabiti originalne keramične elemente,  slemensko grebenski trak (svinec-

cink –legirano). Za pritrjevanje slemenjakov je potrebno uporabiti sponko za 

slemenjak. Slemenjake je potrebno vgraditi po navodilih proizvajalca. 

 

- Izvedba snegolovnega sistema mora biti izvedena v skladu z normativi (ÖNORM B 

3418). Pred izvedbo snegolovnega sistema je potreben izračun potrebnih količin in 

načina vgradnje. Kot snegolovni sistem so možne naslednje izvedbe: 

o Vgradnja točkovnih snegolovov 

o Vgradnja točkovnih snegolovov  v kombinaciji s snegolovno rešetko ali deblom 

 

 

 

 



 
 

 

 

- Strešniki morajo biti pritrjeni v skladu z navodili dobavitelja in normativi (ÖNORM 

B1991-4 ali ÖNORM EN 1991-1-4). Pred izvedbo zaščite pred vetrom je potreben 

izračun potrebnih količin vetrnih sponk  in izdelana shema vgradnje. 

o Kot zaščita pred vetrom se lahko uporabijo s strani dobavitelja priporočene 

vetrne sponke ali vijaki, ki so bili tudi testirani po EN 14437. 

Za vgrajena materiale velja sistemska garancija za obdobje 10 let če so bili vgrajeni originalni 

keramični in ne keramični dodatni elementi in v kolikor so bili upoštevani zgoraj navedeni 

pogoji vgradnje ter pod pogojem, da se v garancijskem obdobju redno izvajajo preventivni 

pregledi ostrešja.  
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