
Tondach strešna okna —  
novo poglavje celovitih  
rešitev za streho



Hiša Celovška, Alpin+, Vanja Gregorc Vrhovec, u.d.i.a. in Aleš Vrhovec, u.d.i.a.

Strešni sistemi Tondach predstavljajo celovito rešitev za streho. Visokokakovostna 
strešna okna Tondach so novo poglavje uspešne zgodbe Wienerberger, ki streho 
zaokrožijo v popolno celoto.

Zakaj Tondach? Tondach strešna okna so izdelana iz borovega lesa, impregnirana 
z vakuumom in pobarvana z akrilnim lakom, imajo energetsko varčna protivlomna 
stekla, odlično zvočno in toplotno izolacijo ter visoko nepropustnost. V notranjost 
dovajajo več naravne svetlobe in uravnavajo optimalno količino zraka v prostoru, s 
tem pa ustvarjajo zdravo mikroklimo v vašem domu. 

Varno in udobno pod  
lastno streho

Mere:  55 x 78 cm, 66 x 118 cm, 78 x 98 cm,  
78 x 118 cm, 78 x 140 cm, 94 x 140 cm

U-vrednost: 1,3 W / m2K 
Zvočna izolacija: 32 dB

Tondach Project
je sodobno in estetsko dovršeno vsestransko strešno okno s standardnim energijsko 
varčnim termoizolacijskim steklom, središčnim vzmetenjem in dvema tesniloma.
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Mere:  55 x 78 cm, 66 x 118 cm, 78 x 98 cm,  
78 x 118 cm, 78 x 140 cm, 94 x 140 cm

U-vrednost: 1,3 W / m2K 
Zvočna izolacija: 35 dB

Tondach SmartPro
so lepo oblikovana okna z okvirjem okrepljene strukture in energetsko varčnim protivlom-
nim steklom. Zaradi troslojno lakiranega okvirja s poliuretanskim lakom v beli barvi so še 
posebej primerna za prostore z višjo stopnjo vlage, na primer kuhinjo ali kopalnico.

STALNA 
ZALOGA

Mere:  55 x 78 cm, 66 x 118 cm, 78 x 98 cm,  
78 x 118 cm, 78 x 140 cm, 94 x 140 cm

U-vrednost: 1,3 W / m2K 
Zvočna izolacija: 35 dB

Tondach EnergyPlus
so privlačna okna z okvirjem standardne debeline, ki je strukturno okrepljen s pro-
tivlomno zaščito in premazan s slojem ekološkega akrilnega laka v naravni barvi.  
Ta okna nudijo stekla visoke energijske in protivlomne odpornosti ter imajo komplet 
štirih tesnil. 

Vsak model je možno 

dobiti v 6 najbolj 

iskanih dimenzijah.



K Tondach strešnim oknom kot dodatna obvezna oprema sodijo premium obrobe in set 
toplotne izolacije iz ovčje volne, paroprepustne in vodotesne membrane ter lepilnega traku. 
Opcijsko lahko okno opremite tudi z zunanjimi tendami sive barve in notranjimi senčili, 
ki so na voljo v modri ali bež barvi. 

Dodatki

A, B, C - ovčja volna v 
različnih dimenzijah

D - paroprepustna in 
vodotesna membrana

E - lepilni trak
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Zunanja tenda 
na razpolago  

v sivi barvi

Notranje senčilo 
na razpolago v modri 

in bež barvi



Hiša Celovška, Alpin+, Vanja Gregorc Vrhovec, u.d.i.a. in Aleš Vrhovec, u.d.i.a.
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Kot najbolj izpostavljen zaščitni element stavbe streha mnogim predstavlja občutek 
varnosti in šarma. Kakšna bi vaša streha morala biti? Moderna ali retro? Kontinentalna 
ali mediteranska?

Tondach glineni strešniki so izdelki vrhunske kakovosti, ki so narejeni izključno iz 
naravnih materialov, in so optimalna rešitev za vse vrste streh. Strešniki Tondach 
so enako impresivni pri prenovi tradicionalnih stavb kot pri uresničevanju drznih 
konceptov moderne arhitekture. Kakovost celotne sistemske rešitve prispeva k 
stabilnosti in varnosti celotne strehe.

Zelo širok spekter obstojnih barv strešnikov Tondach dobimo z naravnim postopkom 
engobiranja in glaziranja, kar vam omogoča popolno ustvarjalno svobodo.

Tondach linije izdelkov

+ Popolna simbioza dizajna in funkcionalnosti
+ Vrhunska varnost in zaščita
+ Širok spekter obstojnih barv
+ Hitra in enostavna gradnja
+ Celovite sistemske rešitve
+ 33 let jamstva

KONTAKT

Tomaž Strehar 
tehnični svetovalec  

v podjetju Wienerberger
M: +386 41 278 107 

E: tomaz.strehar@wienerberger.com

www.wienerberger.si

Foto: Miran Kambič

Hiša Harmonika, Elastik, Mika Cimolini, u.d.i.a.
Foto: Miran Kambič



Plan 18
Tradicionalno se tudi v tem strešniku odraža skozi moderen mini-
malističen videz, ki ga zaokrožajo enostavne in ravne linije. Zaradi 
prilagodljivosti je primeren tudi za izdelavo prezračevane fasade. 

Mere: 220 x 40 mm
Teža: 3,2 kg 
Minimalna poraba: 17,9 kos/m2

Na paleti: 384 kosov

naravno rdeča, rdeča, bakreno rjava, temno rjava, antik, črna mat, siva

Bobrovec
Strešniki Bobrovec izžarevajo enostavno in nevsiljivo lepoto. Tradicio-
nalna zaobljena oblika spominja na kritino, ki smo jo nekoč kot otroci 
z veseljem risali na strehah hiš.

Mere: 190 x 400 mm
Teža: 1,9 kg 
Minimalna poraba: 30,6 kos/m2

Na paleti: 480 kosov

naravno rdeča, rdeča, bakreno rjava, temno rjava, antik, črna mat, črna sijaj, siva

Plan 30
Moderna različica tradicionalnega strešnika, je s svojo klasično lep-
oto odraz preprostega in nevsiljivega. Elegantne in ravne linije dajo 
strehi poseben pečat.

Mere: 190 x 400 mm
Teža: 2 kg 
Minimalna poraba: 30,6 kos/m2

Na paleti: 480 kosov

naravno rdeča, rdeča, bakreno rjava, temno rjava, antik, črna mat, siva, granitHiša Harmonika, Elastik, Mika Cimolini, u.d.i.a.
Foto: Miran Kambič



OBEN-AUF d.o.o. 
Šlandrova ulica 4c, 1231 Ljubljana-Črnuče

W: www.obenauf.si,
E: komerciala@obenauf.si 

Dostava v 48 urah
Material iz STALNE ZALOGE našega 
skladišča do vašega gradbišča z 
avtodvigalom v samo 48 urah za 
pavšalni znesek 80 evrov (doplačilo za 
razkladanje je 6 evrov na paleto).

Strehomat
Kontejnerji, iz katerih lah-
ko prevzemate materiale 
s posebno kodo 24 ur 
na dan, 7 dni v tednu.

Servisna točka Kranj  
Ulica Mirka Vadnova 9 
4000 Kranj

Franci Sajevic 
terenski komercialist 
M: 041 275 181 
E: franci.sajevic@obenauf.si

Delovni čas 
Pisarna in skladišče: 7.00 - 12.00 
Servis Halo streha: 12.00 - 15.00 

NOVO

OPTIMALEN  
SERVIS 

OBEN-AUF

O popolni podpori kupcem ne moremo govoriti, če imamo samo popolne 
izdelke in rešitve, ne pa tudi popolnih storitev — zato vam lahko ponudimo: 
+  dostavo izdelkov lesnega programa v roku 48 ur (s kombijem, tovornjakom z 

nakladalno rampo ali tovornim vozilom z dvigalom),
+ možnost prevzema strešnih dodatkov tudi izven delovnega časa (Strehomat) in 
+ terensko ekipo podjetja Oben-Auf

Servisna točka Novo Mesto 
Šmarješka cesta 65 

8000 Novo mesto

Janko Zupančič 
terenski komercialist 

M: 030 705 456 
E: janko.zupancic@obenauf.si

Delovni čas 
Pisarna in skladišče: 7.00 - 15.00 

Strehomat: 15.00 - 7.00 

PE Maribor 
Tržaška c. 21a 
2000 Maribor

Borut Černčec 
prodajni predstavnik za les 
M: 031 495 213  
E: borut.cerncec@obenauf.si

Delovni čas 
Pisarna in skladišče: 7.00 - 16.00 
Strehomat: 15.00 - 7.00 

PE Ljubljana-Črnuče 
Šlandrova ulica 4c 

1231 Ljubljana-Črnuče

Gašper Duhovnik 
vodja enote 

M: 070 550 479 
E: gasper.duhovnik@obenauf.si

Delovni čas 
Pisarna in skladišče: 7.00 - 16.00 

Strehomat: 15.00 - 7.00 

StrehoMAT


