
Покривни прозорци

Поканете светлината
в дома си
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Покривни прозорци

10 причини да изберете
покривните прозорци Tondach
Най-високо качество, енергийна 
ефективност, издръжливост и безопасност.

Отлична топлоизолация
Специфичният дизайн на 
покривните прозорци позволя-
ва акумулирането и задържане-
то на топлина в помещението 
през зимата, и така предпаз-
ва от бързо охлажда-
не на помещението. Всички 
стъклопакети се вакуумират 
и се пълнят с аргон, което 
гарантира голяма икономия на 
топлинна енергия и по този 
начин намалява сметките за 
отопление.

Оптимална  
вентилация в стаята
Добрата вентилация осигуря-
ва здравословна и комфорт-
на среда на живот, така че е 
важно да се осигури адекватна 
вентилация в дома. Оптимал-
ното количество чист въздух 
в помещението намалява 
влажността, намалява образу-
ването на конденз и поддър-
жа здравословен микроклимат.

По-приятен  
престой на закрито
Съвременните покрив-
ни прозорци са оптималното 
решение за всяко простран-
ство, защото внасят светли-
на в интериора, проветряват 
подпокривното пространство 
и осигуряват красива гледка 
навън. С естетически и здраво-
словен комфорт в дома, се 
създава усещане за простор. 
Чрез осигуряване на оптимално-
то количество светлина покрив-
ните прозорци подобряват 
производителността, намаляват 
умората и осигуряват високо 
качество на живот при намалена 
консумация на енергия. 

Повече естествена  
светлина в пространството
Тъй като вентилационният отвор 
е разположен в горната част на 
рамката на прозореца, ефектив-
ната площ за остъкляване на 
прозорците Tondach е прибли-
зително 6% по-голяма от тази, 
на други покривни прозорци, 
които се предлагат на пазара. 
Това допринася за по-добро 
осветление на помещенията, а 
знаем, че слънчевата светлина 
на закрито е важна за здраве-
то, удовлетвореността и произ-
водителността на хората.

Икономичност
Модерният дизайн на покривни-
те прозорци осигурява адекват-
но осветление от тавана, което 
допринася за по-рационалното 
използване на осветителните и 
климатичните системи. По този 
начин се постигат икономии 
от разходите за ток и клима-
тизация.

Здравословен  
вътрешен климат
Покривните прозорци са не 
само източник на светлина, но 
и пазители на нашето здраве. 
В допълнение към повече-
то светлина в подпокривното 
помещение, инсталирането на 
покривни прозорци гарантира и 
здраве, тъй като изследванията 
показват, че дневната светли-
на има благоприятен ефект 
върху физическото, физиоло-
гичното и психическото здраве 
на хората.
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Гарантирана  
непропускливост
Иновативните системи за 
покривни прозорци Tondach 
осигуряват перфектна непро-
пускливост на въздух, вода и 
вятър и осигуряват трайност 
и дълъг живот на прозорци-
те. Използвайки допълнител-
ни уплътнения, тази система 
позволява качествено напас-
ване на крилото и рамката 
при непрекъснато отваряне и 
затваряне и улеснява монтажа 
на покривния прозорец.

Дълготрайност
Качеството на покривните 
прозорци е гарантирано още 
в производствения процес, тъй 
като прозорците са изработе-
ни от борова дървесина, която 
е вакуумно импрегнирана и 
покрита с акрилен лак. Освен 
това долните ъгли на крило-
то на прозореца имат пласт-
масова защита (водач), за да 
се предотврати повреда на 
ръбовете на крилото на прозо-
реца при затваряне.

Функционалност - дръжка 
в долната част на прозореца
Поставянето на дръжката от 
долната страна осигурява 
комфорт при използване на 
прозорците. Освен, че позво-
лява плътно затваряне на 
прозореца, също и улеснява  
поставяне на крилото в две 
позиции, за да се проветрява 
стаята. Дръжката е оборудва-
на с две степени на отваряне, 
което осигурява лесно и плавно 
боравене с нея.

10 години гаранция*
Многогодишният бизнес опит 
ни научи колко важна е гаран-
цията на всеки закупен продукт 
за клиентите. Поради тази 
причина ние Ви предоставяме 
10-годишна гаранция. Винер-
бергер е Вашият надежден 
партньор в строителството!

* Само за моделите Project, EnergyPlus, 

SmartPro

Модулна съвместимост на покривните прозорци Tondach
Монтажът на покривните прозорци Tondach е модулно съвместим с кереми-
дите Tondach и към системата е осигурено пълното съпътстващото оборуд-
ване, необходимо за правилното инсталиране на прозореца, като качеството 
на монтажа е гарантиран. Така получавате цялостно решение за Вашия нов 
покрив.
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Tondach Comfort

Ръчно регулиране на  
вентилацията

Термо стъкло

Модерен и атрактивен 
външен вид

Размери (cm)
SAP Код

55x78
6410000

66x118
6410001

78x98
6410002

78x118
6410003

78x140
6410004

94x140
6410005

Характеристики
— U-стойност на прозореца: 1,3 W/m2K
— U-стойност на остъкляването: 1,1 W/m2K
— Шумоизолация: 31 dB
— Стъклопакет с аргон
— Капацитет на вентилацията: до 20 m3/h
— Дръжка: стандартна
— Уплътнение: единично
— Ръчно регулиране на вентилацията 
— 5 години гаранция на прозореца

Модели на покривни прозорци Tondach
Прозорци с централна ос на отваряне

Качествен продукт на достъпна цена!

Висококачествена дървесина от 
бор с подсилена многослойно 
слепена сглобка, импрегнирана 
във вакуумна среда

Дървена рамка, покрита със слой 
екологичен акрилен лак в естест-
вен цвят

Допълнително защитени от устой-
чиви на атмосферни влияния и 
UV лъчи алуминиеви профили
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Аксесоари за покривни прозорци Tondach

B

A

A

D

C

C

E

Обшивка Comfort - задължително оборудване
Щори - допълнително оборудване

Външна щора -  
предлага се в сиво

Вътрешна щора -  
Предлага се в синьо и бежово

Комплект топлоизолация

Размери (cm) 55x78 66x118 78x98 78x118 78x140 94x140

Обшивка  
Comfort

6420006 6420007 6420008 6420009 6420010 6420011

Комплект 
топлоизолация

6440001 6440002 6440003 6440004 6440005 6440006

Външна щора 6430000 6430001 6430002 6430003 6430004 6430005

Вътрешна щора - 
синьо

6430012 6430013 6430014 6430015 6430016 6430017

Вътрешна щора - 
бежово

6430006 6430007 6430008 6430009 6430010 6430011
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Енергоспестяващ  
стъклопакет

Модерен дизайн на  
прозорец с централна ос 
на отваряне

Модели на покривни прозорци Tondach
Прозорци с централна ос на отваряне

Tondach Project
Модерен покривен прозорец Tondach със 
стандартен топлоизолационен стъклопакет

Размери (cm)
SAP Код

55x78
6410006

66x118
6410007

78x98
6410008

78x118
6410009

78x140
6410010

94x140
6410011

Характеристики
— U-коефициент на топлопроводимост на  

прозореца: 1,3 W/m2K
— коефициент на топлопроводимост на  

остъкляването: 1,1 W/m2K
— Шумоизолация: 32 dB
— Стъклопакет с аргон
— Капацитет на вентилацията: до 31 m³/h
— Дръжка: стандартна
— Уплътнение: двойно
— 10 години гаранция на прозореца

Висококачествена дървесина от 
бор с подсилена многослойно 
слепена сглобка, импрегнирана във 
вакуумна среда

Дървена рамка, покрита със слой 
екологичен акрилен лак в естест-
вен цвят
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Аксесоари за покривни прозорци Tondach

B

A

A

D

C

C

E

Обшивка Premium - задължително оборудване
Щори - допълнително оборудване

Външна щора -  
предлага се в сиво

Вътрешна щора -  
Предлага се в синьо и бежово

Комплект топлоизолация

Размери (cm) 55x78 66x118 78x98 78x118 78x140 94x140

Обшивка  
Premium

6420000 6420001 6420002 64200003 6420004 6420005

Комплект 
топлоизолация

6440001 6440002 6440003 6440004 6440005 6440006

Външна щора 6430000 6430001 6430002 6430003 6430004 6430005

Вътрешна щора - 
синьо

6430012 6430013 6430014 6430015 6430016 6430017

Вътрешна щора - 
бежово

6430006 6430007 6430008 6430009 6430010 6430011



8 Wienerberger

Покривни прозорци

Система с повишена 
защита от взлом (проти-
вовзломно стъкло в 
съответствие с европейски-
те изисквания за защита 
от взлом RC 2 N, клас II, 
съгласно EN Дръжка със 
защитна ключалка 1627)

Не изисква допълнителна 
защита

Подобрено качество и 
ефективност на покривните 
прозорци

Дръжка със защитно 
заключване

Модели на покривни прозорци Tondach
Прозорци с централна ос на отваряне

Прозорец с високо енергийно-ефективен 
стъклопакет с и повишена защита от взлом

Tondach Energy+

Размери (cm)
SAP Код

55x78
6410012

66x118
6410013

78x98
6410014

78x118
6410015

78x140
6410016

94x140
6410017

Характеристики
— Прозоречна рамка със стандартна дебелина и 

подсилена 
— Конструкция със защита от взлом
— U-коефициент на топлопроводимост на  

прозореца: 1,3 W/m2K
— Противовзломен енергийно-ефективен  

стъклопакет: 1,0 W/m2K
— Шумоизолация: 35 dB
— Стъклопакет с аргон
— Автоматично регулиране на вентилацията с 
— Капацитет: до 49 m³/h
— Дръжка: елегантна
— Уплътнение: четворно
— 10 години гаранция на прозореца

Благодарение на иновативна-
та система прозорецът е защитен 
от евентуално счупване: от удар 
по горната част на прозореца, от 
разбиване на дръжката с помощта 
на инструменти, от сваляне на 
стъклото на прозореца, от удар и 
счупване на стъклото

Дървена рамка, покрита със слой 
екологичен акрилен лак в естест-
вен цвят

Висококачествена дървесина от 
бор с подсилена многослойно 
слепена сглобка, импрегнирана във 
вакуумна среда
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Аксесоари за покривни прозорци Tondach

B

A

A

D

C

C

E

Обшивка Premium - задължително оборудване
Щори - допълнително оборудване

Външна щора -  
предлага се в сиво

Вътрешна щора -  
Предлага се в синьо и бежово

Комплект топлоизолация

Размери (cm) 55x78 66x118 78x98 78x118 78x140 94x140

Обшивка  
Premium

6420000 6420001 6420002 64200003 6420004 6420005

Комплект 
топлоизолация

6440001 6440002 6440003 6440004 6440005 6440006

Външна щора 6430000 6430001 6430002 6430003 6430004 6430005

Вътрешна щора - 
синьо

6430012 6430013 6430014 6430015 6430016 6430017

Вътрешна щора - 
бежово

6430006 6430007 6430008 6430009 6430010 6430011
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Размери (cm)
SAP Код

55x78
6410018

66x118
6410019

78x98
6410020

78x118
6410021

78x140
6410022

94x140
6410023

Вентилация с автоматично 
регулиране

Бялото покритие на рамка-
та осигурява допълнителна 
защита от влага

Предназначен за помеще-
ния, които регулярно са 
подложени на повише-
на влажност (напр. кухня, 
баня)

Модели на покривни прозорци Tondach
Прозорци с централна ос на отваряне

Tondach SmartPro
Интелигентни прозорци с енергоспестяващо 
противовзломно стъкло.

Характеристики
— U-коефициент на топлопроводимост на  

прозореца: 1,3 W/m2K
— U-коефициент на топлопроводимост на  

остъкляването: 1,0 W/m2K
— Шумоизолация: 35 dB
— Стъклопакет с аргон
— Капацитет на вентилацията: до 49 m³/h
— Дръжка: елегантна
— Уплътнение: четворно
— Трислойно покритие с бял полиуретанов лак
— 10 години гаранция на прозореца

Висококачествена дървесина от бор 
с подсилена многослойно слепена 
сглобка, импрегнирана във вакуум-
на среда

Три слоя полиуретанов лак – идеално 
покритие за създаване на трайна и 
гладка бяла повърхност на рамката

Благодарение на иновативната систе-
ма прозорецът е защитен от евенту-
ално счупване: от удар по горната 
част на прозореца, от разбиване на 
дръжката с помощта на инструменти, 
от сваляне на стъклото на прозоре-
ца, от удар и счупване на стъклото
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Аксесоари за покривни прозорци Tondach

B

A

A

D

C

C

E

Обшивка Premium - задължително оборудване
Щори - допълнително оборудване

Външна щора -  
предлага се в сиво

Вътрешна щора -  
Предлага се в синьо и бежово

Комплект топлоизолация

Размери (cm) 55x78 66x118 78x98 78x118 78x140 94x140

Обшивка  
Premium

6420000 6420001 6420002 64200003 6420004 6420005

Комплект 
топлоизолация

6440001 6440002 6440003 6440004 6440005 6440006

Външна щора 6430000 6430001 6430002 6430003 6430004 6430005

Вътрешна щора - 
синьо

6430012 6430013 6430014 6430015 6430016 6430017

Вътрешна щора - 
бежово

6430006 6430007 6430008 6430009 6430010 6430011
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Винербергер ЕООД
София 1172 
ул. “Св. П. Зографски” 4
Бизнес сграда 2, ет. 2, Офис 1
Телефон:  +359 (2) 8066 777
office.bg @ wienerberger.com 
www.wienerberger.bg


