
Sistem complet de acoperiș ceramic

Design creat pentru viitor

V11 Porsche Design

AntracitBazaltTitan



„Este timpul să acordăm atenție
design-ului pentru acoperiș.”

„V11 este un element 
arhitectural care se integrează 

în aspectul general al clădirii 
jucând un rol major.“

Christian Schwamkrug
Director de proiectare, Studio F. A. Porsche

Mike Bucher
Director general, Wienerberger Österreich GmbH
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3 ape. 2 linii.
1 capodoperă.
Design spectaculos pentru acoperiș! Tigla ceramică 
Tondach este unică și oferă numeroase satisfacții 
proiectanților. Pentru a transforma visele în realitate, 
Tondach a făcut un prim pas când a comandat biroului 
de proiectare F.A.

Porsche o soluție complet nouă pentru tradiționala 
țiglă ceramică, o soluție care va stârni interesul 
generațiilor viitoare. Rezultatul este țigla ceramica 
Tondach V11 Porsche Design, cu o formă unică în 
nuanțe elegante de negru - Antracit, Bazalt și Titan. 
Încă dinaintea premierei sale în cadrul German Design 
Award 2020, țigla ceramică V11 Porsche Design a 
obținut recunoaștere internațională sub formă de 
premii la concursurile europene de design. Forma unică 
optimizează scurgerea apei și creează pe acoperiș 
reflecții superbe ale luminii în timpul zilei.

Țigla ceramică V11 Porsche Design are un design 
spectaculos: este un element arhitectural care se 
potrivește oricărei clădiri jucând un rol esențial in 
designul de ansamblu. Forma unică în „V” este un 
element important de proiectare, în timp ce numărul 
„11” indică numărul de țigle necesare pentru a realiza 
1 m² de acoperiș. 

Cu V11 Porsche Design creăm design-ul viitorului!

Studio F. A. Porsche Date tehnice V11
Antracit Bazalt Titan

Dimensiuni [cm]: 27,2 x 48,0

Lățime de acoperire [cm]: cca. 23,3

Necesar [buc./m2]: min. 10,87

Greutate [kg./buc.]: cca. 4,33

Modalități de așezare: legat

Ambalare [buc./palet]: 240

Proiectant: Studio F. A. Porsche

Producător: Wienerberger Austria GmbH
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Garanția Tondach
Țiglele ceramice Tondach sunt realizate din argilă, unul dintre cele mai răspândite mate-
riale de pe Pământ. Țiglele ceramice se ard la peste 1000° C, iar suprafața se finisează 
astfel încât fiecare țiglă dovedește un maxim de rezistență la orice condiție meteorologică.

Pentru un acoperiș de calitate, cu o estetică deosebită, care se păstrează în timp, 
acordăm o garanție suplimentară tuturor țiglelor de bază care au suferit deteriorări 
produse din cauza înghețului, dacă se demonstrează că aceste deteriorări au apărut 
datorită unor deficiențe de material. Impermeabilitatea acoperișului trebuie verificată în 
acest caz.

Se acordă garanție pentru un termen de 33 de ani, de la data achiziționării pro-
duselor, cu respectarea drepturilor consumatorului conferite prin Legea nr. 449/2003 și 
Ordonanța nr.21/1992, atât pentru țigla de bază cât și pentru manoperă conform 
termenilor și condițiilor din certificatul de garanție.

Calitatea produselor este conform standardelor de referință în domeniu.
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DETALIU COAMĂ

DETALIU STREAȘINĂ

DETALIU ÎNCHIDERE MARGINE STÂNGA / DREAPTA

CULOAR DE AERISIRE/ CONTRASIPCA H = 5 cm

36,5 - 3
9,5

36,5 - 3
9,5

A

B

3

Evacuare

aer

Evacuare

aer

Bandă de ventilare coamă

Țiglă de coamă

Țiglă de aerisire V11

Folie anticondens

Astereală

Căprior

Șipcă

Șipcă de coamă

ȘIPCI 4 X 5

35°

45°
40°

25°

Înclinația 

30°
apx. 4,0  apx. 12,7
apx. 4,0  apx. 12,1
apx. 3,5  apx. 11,5
apx. 3,0  apx. 10,1
apx. 3,0  apx. 10,3

A B

50° apx. 2,5  apx.   9,7

20° apx. 4,5  apx. 13,4
17° apx. 5,0  apx. 13,9

acoperișului

36,5 - 3
9,5 cm

36,5 - 3
9,5 cm

<45° 36,5 cm
> 45°   3

5,5 cm

9,0
10,0

Folie anticondens
Căprior

Astereală

Țiglă de bază V11

Șipcă

Element de ventilare
streașină fără pieptăn

Bandă protecție
streașină

Jgheab

CULOAR DE AERISIRE/ CONTRAȘIPCĂ H = 5 cm

Astereală

Șipcă

Contrașipcă

stânga V11
Țiglă de margine 

h = 5 cm

Astereală

Șipcă

Contrașipcă
h = 5 cm

dreapta V11
Țiglă de margine 

Țiglă  
de aerisire
consum min. 1 buc/10m2

Țiglă de margine 
dreapta 
consum min. 2,53 buc/ml

Țiglă de margine 
stânga 
consum min. 2,53 buc/ml

Detalii execuție V11

Accesorii ceramice V11
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