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Örök építészeti formák
Az építészeti elképzelések
folyamatosan fejlŒdnek,
de az igazán idŒtálló
megoldásokban mindig
az egyszer¦ség tükrözŒdik.



2



3

Vulkanikus eredet
bazaltk-zùzalék.

Lávából megszilárdult
bazalttömbök, bazaltból készült
zùzalék: ennek a természetes
származásnak tudható be az
idŒtálló minŒség, a szilárdság,
az ellenállóképesség, valamint
a semmi máshoz nem
hasonlítható, egyedülálló
esztétikai megjelenés.

“Többréteg” biztonság
Sziliciumhomok, Tia-Juana bitumen,
elŒimpregnált üvegszövet, s végül
a keramizált bazaltkŒ-zùzalék
szórás adja a zsindelyek felületét
és színét. A zùzalékszemcséket
nagyon magas hŒmérsékleten
történŒ keramizálási eljárással,
szervetlen színezék
felhasználásával színezzük, amely
hosszantartó színtartósságot ad,
valamint védi az alsóbb
bitumenréteget az
ultraibolya-sugárzás káros
hatásaitól, melynek következtében
a zsindely lassabban öregszik.
Üvegszövet: a nagyfokù
ütésállóságért és mérettartósságért
Modifikált és oxidált bitumen:
a kit¦nŒ vízzáró képességért.
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FöldtŒl az égig:
a zsindelygyártás.

A bazaltkŒ-zùzalékos zsindely
megalkotása az
alapanyag - magmás eredet¦
bazalt - minden részletre kiterjedŒ 
kutatásával indul, majd bekerül a
Tegola teljes egészében
automatizált gyártási folyamatába.
A gyártás összetett technológiájù
gépek, berendezések révén zajlik.
A gyártósor végén egy jól
szervezett, minden igényt kielégítŒ
logisztikai megoldás segítségével
csomagoljuk és tároljuk a terméket,
amelyet azután a vásárlók kérése
szerint, pontosan szállítunk.
A Tegola másik nagy erŒssége az,
hogy olyan szakértŒ kivitelezŒ
csapat áll rendelkezésre, melynek
tagjait gondosan válogatja, képzi,
és folyamatosan tájékoztatja a
termékek fejlŒdésérŒl.
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A MODELLEK

6 modell a tervezk 
rendelkezésére.

A bazaltkŒ-zùzalék szórásù
zsindelyek 6 modellel segítik a
tervezŒi kreativitást: miként lehet
a formák játékának szépségével
különleges hatásokat és
varázslatosan élénk színeket
megvalósítani.

Master

Mosaik

Gothik

Liberty

Traditional

Standard



8

roofs

MASTER

GOTHIK

TRADITIONAL



MOSAIK

LIBERTY

STANDARD
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Geometries and visual effects:
Reliefs, colours, shades,
mosaics, original geometries,
shaped inspired by tradition ...
and much more.

MANCA
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MÙSZAKI ADATOK  MINTAZAT  SKÍNEK
Master
Méret: 100 x 33,7 cm
Sùly: 13 kg/m2

Sortávolság: 14,3 cm
Felszín/csomag: 2 m2/csomag 
Csomag/raklap: 64 db
Felszín/raklap: 128 m2

Bitumen típusa: Oxidált Tia-Juana
Színek: 8

151 bfiidlicová tmavá 153 bfiidlicová svûtlá 180 modrá 174 šedý kámen

104 antická cihlová 156 zelený kámen 129 hnûdý cedr 167 tmavý kámen

Mosaik
Méret: 100 x 33,7 cm
Sùly: 9 kg/m2

Sortávolság: 14,3 cm
Felszín/csomag: 3,45 m2/csomag 
Csomag/raklap: 52 db
Felszín/raklap: 179,4 m2

Bitumen típusa: Oxidált Tia-Juana
és módosított SBS
Színek: 6

081 modrá žíhaná 010 ãervená žíhaná 020  hnûdá žíhaná

070 zelená žíhaná 061 šedá žíhaná 060 ãerná

Gothik
Méret: 100 x 33,7 cm
Sùly: 9 kg/m2

Sortávolság: 14,3 cm
Felszín/csomag: 3,45 m2/csomag 
Csomag/raklap: 52 db
Felszín/raklap: 179,4 m2

Bitumen típusa: Oxidált Tia-Juana
és módosított SBS
Színek: 6

251  ãerná žíhaná 203  ãervená žíhaná 280  modrá žíhaná

230  hnûdá žíhaná 274  zelená žíhaná 254  šedá žíhaná
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Sokféle igény,
egyedülálló megoldások.

A Tegola Canadese minden
tervezŒi problémára és igényre
hatékonyan válaszol. A modellek
tagolt skálája, a gazdag lapméretek
és a zsindelyek méretének
modularitása lehetŒvé teszi, hogy
a Tegola a keresett megoldásokat
a keresett esztétikai kivitelben
nyùjtsa.

Liberty
Méret: 100 x 33,7 cm
Sùly: 10,7 kg/m2

Sortávolság: 14,5 cm
Felszín/csomag: 3,05 m2/csomag 
Csomag/raklap: 52 db
Felszín/raklap: 158,6 m2

Bitumen típusa: Oxidált Tia-Juana
Színek: 2

004 ãervená evropská 051 ãerná žíhaná

Traditional
Méret: 100 x 34 cm
Sùly: 11 kg/m2

Sortávolság: 14,5 cm
Felszín/csomag: 3,05 m2/csomag 
Csomag/raklap: 52 db
Felszín/raklap: 158,6 m2

Bitumen típusa: Oxidált Tia-Juana
Színek: 7

010 ãervená žíhaná 006 ãervená cihlová 073  zelená žíhaná 080 modrá

066 bfiidlicová 023  hnûdá žíhaná 008 krakovia

Standard
Méret: 100 x 33,7 cm
Sùly: 10,7 kg/m2

Sortávolság: 14,5 cm
Felszín/csomag: 3,05 m2/csomag 
Csomag/raklap: 52 db
Felszín/raklap: 158,6 m2

Bitumen típusa: Oxidált Tia-Juana
Színek: 13

002  ãervená žíhaná 070  zelená žíhaná 001 ãervená 021 hnûdá tmavá 053 šedá svûtlá

051 ãerná žíhaná 004 ãervená evropská 050 šedá tmavá 020 hnûdá žíhaná 080 modrá

061 bfiidlicová 003 španûlská ãervená 060 ãerná
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MASTER

MASTER 
Kiemelkedmegjelenés.

A Master zsindely különleges,
dupla réteg¦ kialakításával a hagyo-
mányos tetŒkre jellemzŒ plasztikus
hatás érhetŒ el. A zsindelycsalád
nyolc színe tökéletesen illeszkedik
bármilyen környezethez.
A szabálytalan alak és az árnyalt
színek különlegessé teszik a
Master zsindellyel fedett tetŒket.

129 hnûdý cedr 167 tmavý kámen 

151 bfiidlicová tmavá 153 bfiidlicová svûtlá

180 modrá 174 šedý kámen

104 antická cihlová 156 zelený kámen
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MOSAIK

MOSAIK
Hatszöglánc.

A Mosaik zsindely hatszög¦
alakjának és különleges
színárnyalatainak köszönhetŒen
mozaik-hatás érhetŒ el.
A kivitelezés igen egyszer¦:
a zsindelyek teljes felülten
öntapadó lebenyei tovább
fokozzák a héjalás vízelvezetŒ
képességét. Az öntapadó réteg
következtében erŒsen szeles
vagy havas idŒjárásù területeken
is nagy biztonsággal
alkalmazható.

061 šedá žíhaná 060 ãerná             

081 modrá žíhaná 010 ãervená žíhaná

020 hnûdá žíhaná 070 zelená žíhaná
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GOTHIK

274 zelená žíhaná 254 šedá žíhaná            

GOTHIK 
Masszív dinamizmus.

Kit¦nŒ megoldás eredeti,
esztétikailag igényes és
gazdaságos tetŒk fedésére.
A szabálytalan alak és az árnyalt
színek biztosítják a tetŒ
színjátszósságát. Lendületet ad a
tervezŒ fantáziájának. Az ùj, teljes
felületén öntapadó csík növeli a
biztonságot. 

251 ãerná žíhaná  203 ãervená žíhaná  

280 modrá žíhaná   230 hnûdá žíhaná 
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LIBERTY
004 ãervená evropská 051 ãerná žíhaná    

LIBERTY 
Kifejezeklektika.

Az eredetiség és az önkifejezés
szabadsága jegyében ez a
zsindelymodell bármilyen
tetŒformához tökéletesen illik,
emeli annak értékét.
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TRADITIONAL

023 hnûdá žíhaná 008 krakovia 

010 ãervená žíhaná 006 ãervená cihlová

073 zelená žíhaná 066 bfiidlicová

080 modrá 

TRADITIONAL 
Formabeli korlátozások nélkül.

A cseréptetŒk ihlették,
széleskör¦ felhasználhatóság
jellemzi. Ez a zsindelymodell
rendkívüli rugalmassága révén
könnyedén alkalmazkodik a
legkülönlegesebb tervezŒi
igényekhez és a legkülönfélébb
dŒlésszög¦ tetŒkhöz. Mintázata
tetszetŒsen mozgalmassá
teszi a tetŒt.
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STANDARD

053 šedá svûtlá 051 ãerná žíhaná

002 ãervená žíhaná 070 zelená žíhaná

001 ãervená 021 hnûdá tmavá

004 ãervená evropská 050 šedá tmavá

020 hnûdá žíhaná 080 modrá

061 bfiidlicová 003 španûlská ãervená

060 ãerná

STANDARD
A színbajnok.

A tetŒ színei tökéletesen
belesimulnak bármilyen
környezetbe, hála annak a széles
színskálának, amely rendelkezésre
áll. Kiváló tulajdonságai közé
tartozik rendkívüli
ellenállóképessége, sokrét¦
alkalmazhatósága és könny¦
beépítése.



10 el ny
nem kopog heves esŒzésben sem és tökéletesen szellŒzik.,
könnyı, ugyanakkor stabil,
nincs szükség különleges tartozékokra, 
könnyen szállítható és rakodható
praktikus csomagolás

METAL LINE



Tagolt formájú, különféle dŒlésszögı tetŒk fedésére is kiválóan alkalmazható,
Eklektikus és sokszínı, 
Felhasználható bármilyen éghajlaton, a legnagyobb hŒmérsékletingadozásnak is ellenáll,
Az idŒ múlásával nem változik (nem fakul, nem öregszik stb.),
Karbantartást nem igényel,

Keramizált bazaltkŒ-zúzalék

Oxidált Tia-Juana bitumen
Nehéz, elŒimpregnált üvegfátyol
Oxidált Tia-Juana bitumen
Szilicium-homok 
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Végtelen el nyök.
Tegola Canadese zsindely
választása azt jelenti, hogy Ön
olyan tetŒt választ, amely
változatos, színes, ellenáll az
idŒjárási viszontagságoknak,
bármely éghajlaton, szélsŒséges
körülmények között is.
Ráadásul nem öregszik, nagyon
csendes, könny¦ és mégis stabil,
könny¦ felhelyezni és fenntartani.



1
2

3
4

5

26

10

Széles forma- és
színválaszaték.

6 különbözŒ modell 42 színben
– Önnek csak ki kell
választania a tetŒ formájához,
a ház stílusához
legmegfelelŒbbet.

Egy termék minden idjárási
viszonyhoz.

• ellenáll a hidegnek
(tesztek -70 oC-on)

• ellenáll a melegnek
(tesztek + 90 oC-on)

• ellenáll a szélnek
• ellenáll bármely környezetszennyezésnek
• ellenáll a hirtelen

hŒmérsékletváltozásoknak
• ellenáll a heves esŒknek, jégesŒnek

Bármilyen alakú tet
fedésére sikeresen
alkalmazható.
Bármilyen terv könnyen
és biztonságosan
megvalósítható.

-70 °C +15 °C +90 °C +10 °C

Tartós színek.
A bazaltzùzalék nem szívja
magába a vizet, ezért nem porlad.
A zùzalékszemcséket magas
hŒmérsékleten – több, mint 650 °C -,
keramizálási eljárással színezik.
A színezéshez felhasznált szervetlen
festékanyag ellenáll az
UV-sugárzásnak, ezért megŒrzi
élénk színét.

Könny fedési rendszer.
KülönbözŒ tetŒfedŒ rendszerek
sùlyának összehasonlítása
300 m2-es tetŒfelületre számítva.

El nyök
A tartószerkezetek
keresztmetszetének csökkentése
Az alacsonyabb tetŒsùly kisebb
terhelést és nagyobb biztonságot
jelent. 

Tegola Betoncserép Kolostorfedés Természetes pala
Canadese
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Nem csupán egy egyszer tet
MinŒség, rugalmasság, szépség,
könny¦ sùly, hosszù élettartam,
hatékonyság: ezek mind a Tegola
Canadese zsindellyel fedett
tetŒk jellemzŒi.advantages

Nincs szükség
karbantartásra.

A Tegola Canadese tetŒ
biztonságosan járható
Könnyen ellenŒrizhetŒ
A zsindelyek nem csùsznak
szét IdŒjárásálló.

Sokféle tet hajlás esetében alkalmazható.
A különbözŒ tetŒfedési rendszereknél alkalmazható
dŒlésszögek összehasonlítása.

Pietre naturali          Coppi - Marsigliesi    Tegole in cemento Tegola Canadese

Egyéb el nyök:
A bitumenes lemezzel fedett tetŒ khöz képest:
A Tegola Canadese zsindellyel fedett tetŒ kis
elemekbŒl áll, amelyek könnyedén követik a
szerkezet mozgását.
A kis elemek gyors kivitelezést és egyszer¦ javítást
tesznek lehetŒvé.
A fémmel fedett tet khöz képest:
Elnyeli a kopogó hangot esŒ és jégesŒ esetén is
Nem csapódik le a pára 
Nem rozsdásodik.

Praktikus csomagolás.
Mozgatás közben
nem törnek az
elemek
Könnyen
szállítható és
tárolható
Könnyen
felvihetŒ a tetŒre.

Természetes pala Kolostorfedés Hornyolt cserép

Nincs szükség
különleges elemekre.

1.
Az éleknél.
2.
A tetŒdŒlésszög változásánál.
3.
A vápákban.
4.
A gerincnél.
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Spojovací materiál 

bitumenes lemezek, kŒzùzalékos fedŒlemezek a zsindellyel megegyezŒ színekben

szellŒzŒk – hóvágók – szegek

Zenith ablakok   



Valóságos, teljes tet rendszer.
A termékválasztékon és a minŒsé-
gen tùl a Tegola Canadese rendel-
kezésre bocsátja kiegészítŒinek,
tartozékainak és hozzáadott értéket
képviselŒ szolgáltatásainak széles
skáláját annak érdekében, hogy
termékei valóságos és teljes
tetŒrendszerként szolgáljanak.
Ezt hivatottak teljessé tenni a
hóvágók, szellŒzŒk, rögzítŒk,
ereszcsatornák, tetŒablakok,
páratechnikai lemezek stb.
A magas minŒség¦ tetŒ olyan tetŒ,
amely a Tegola Canadese minŒsí-
tett kiegészítŒivel és tartozékaival
igazán exkluzív megjelenést biztosít. 
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Plywood és Poly építŒlemezek

Linea Bar: páratechnikai lemezek, alátétlemezek

ragasztók  és árnyékolók
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Minségi városrendezés.
A Tegola Canadese zsindelyek
harmonikusan illeszkednek az
ùjonnan elképzelt vagy a

megùjuló városképbe, mivel
segítségükkel nagyszer¦en
kifejezhetŒk az élvonalbeli
építészeti elképzelések.
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Összetett megoldások.
Ideális megoldás azok számára,
akik értékes családi házakat és
középületeket terveznek vagy
építtetnek, a bazaltkŒ-zùzalékos
zsindelyek mindig exkluzív és
különleges anyagot és formát
jelenítenek meg. 
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Kényelem és szépség egyben. 
A Tegola Canadese zsindelyei
mindig alkalmazkodnak a
részletekhez; esztétikai és
használati érték szempontjából
ugyanakkor kiválóan illeszkednek
bármilyen környezethez. 
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Közérdeket szem
el tt tartó kreativitás.

Amikor a kreativitást a közösség
érdekébe kell állítani, a Tegola
Canadese helyesen értelmezi a
köznapi élet vallással, sporttal
kapcsolatos vagy 
m¦vészeti-kulturális értékeit,
és megoldásaiban következetesen
kifejezésre juttatja ezt. 
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Hatásos vendéglátás.
A Tegola odafigyel a szállodák,
éttermek, diszkók, mozik,
színházak és más, szórakozás
céljára tervezett épületekre is.
Ötletes, használati értéket emelŒ
megoldásait ötvözi a
legmodernebb tervezŒi ötletekkel. 
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Magas szint elgondolások.
Tegola Canadese közel áll a
tervezŒkhöz, hiszen meghallgatja
egyedi kívánságaikat és ezek
termékigényét helyesen értelmezi.
Kiszolgáló szakembergárdánk
teljes kör¦, hatékony, és azonnali
segítséget nyùjt: A Tegola minden
– még a legnehezebb és
egnagyobb kihívást jelentŒ
építészeti elgondolásnál is -
együttm¦ködik a tervezŒkkel a
legmegfelelŒbb megoldás
kiválasztásában.
Annak érdekében, hogy még
jobban tudjunk együttm¦ködni,
kérjük, látogasson el
weboldalunkra www.tegola.hu,
ahol a tetŒrendszerek minden
titkát felfedezheti és végigkísérheti
több, még befejezetlen terv
kidolgozásának a bemutatóját.
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Tegola Canadese
2 gyártó üzemmel Olaszországban
és Oroszországban,
13 kereskedelmi leányvállalattal
Tegola Ungarese, Tegola UK, 
Tegola Polonia, Tegola Bohemia,
TC Shingle do Brasil,
Tegula Russia, Tegola Slovakia,
Tegola Cromia, TegolaUSA,
Tegola Romania, Lespatex,
Tegola Ucraina, Tegola Cina
5 kontinens 70 országában
4200 értékesítési ponttal
rendelkezik.

Nemzetközi hírnév.
A Tegola Canadese a legmagasabb
minŒségi elvárásoknak megfelelŒ
szintre fejlesztette a
bazaltkŒ-zùzalék szórásù
zsindelyek gyártását.
Az európai EN 544 szabvány
elŒírásai szerint gyártó
Tegola Canadese rendelkezik az
ISO 9001 és az ISO 14000
minŒségbiztosítási tanùsítványokkal,
melyek garanciát jelentenek
termékei minŒségére és arra,
hogy elŒállításuk környezetbarát
módon történik. 





Tegola Art Gallery:
világszínvonalù megjelenés.

A Galéria nem más, mint m¦vészi
módon megvalósított megrendelŒi,
tervezŒi, kivitelezŒi munkák egész
sorának gy¦jteménye.
A Tegola Canadese termékkel
dolgozó tervezŒ fantáziája
szabadon szárnyalhat: csak
annyit kell tennie,
hogy megtervezze a megálmodott
tetŒformát…. a Tegola Canadese
feladata, hogy megtalálja a
legmegfelelŒbb fedési megoldást.

Concept Art direction Paolo Bon

Graphic project www.bon.it
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