
 
BITUMENES BAZALTZÚZALÉKOS ZSINDELYEK A TEGOLÁTÓL 
 
 
 
A Tegola tradicionális zsindely gyártó cég a legszélesebb választékkal rendelkezik a 
magyar piacon. Több mint 25-éves múlttal az egyik legrégebbi márka, szakértelemmel, 
megbízhatósággal és  
A kőzúzalékos zsindelyek közül 7 modell áll a tervezők és vásárlók rendelkezésére, de 
megtalálhatók a fémborítású zsindelyek, illetve az energiatermelő zsindely is a 
termékpalettán. 
 
A keramizált bazaltzúzalék szórású zsindelyek 7 modellel segítik a tervezői kreativitást: miként 
lehet a formák játékának szépségével különleges hatásokat és varázslatosan élénk színeket 
megvalósítani. 
 

   
MASTER COPPO - Háromdimenziós térhatás. 
Újdonságként jelent meg a Tegola kínálatában a Master Coppo zsindely, mely az olasz 
kolostorfedés mintájára készült. Ezt a 3 dimenziós térhatást éri el laminált több rétegű 
zsindelyként. Egyedi megjelenésű a zsindelyek között. 
 
 

   
MASTER - Kiemelkedő megjelenés. (8 féle színben) 
A Master zsindely különleges, dupla rétegű kialakításával a hagyományos tetőkre jellemző 
plasztikus hatás érhető el. A zsindelycsalád nyolc színe tökéletesen illeszkedik bármilyen 
környezethez. A szabálytalan alak és az árnyalt színek különlegessé teszik a Master zsindellyel 
fedett tetőket. 
 



  
MOSAIK - Méhsejt. (6 féle színben) 
A Mosaik zsindely hatszögű alakjának és különleges színárnyalatainak köszönhetően mozaik-
hatás érhető el. A kivitelezés igen egyszerű a zsindelyek teljes felülten öntapadó lebenyei 
tovább fokozzák a héjalás vízelvezető képességét. Az öntapadó réteg következtében erősen 
szeles vagy havas időjárású területeken is nagy biztonsággal alkalmazható. 
 

  
GOTHIK - Masszív dinamizmus. (6 féle színben) 
Kitűnő megoldás eredeti, esztétikailag igényes és gazdaságos tetők fedésére. 
A szabálytalan alak és az árnyalt színek biztosítják a tető színjátszósságát. Lendületet ad a 
tervező fantáziájának. Az új, teljes felületén öntapadó csík növeli a biztonságot. 
 

        
LIBERTY – Kifejező eklektika. (2 féle színben) 
Az eredetiség és az önkifejezés szabadsága jegyében ez a zsindelymodell bármilyen 
tetőformához tökéletesen illik, emeli annak értékét. 



        
TRADITIONAL - Formabeli korlátozások nélkül. (7 féle színben) 
A cseréptetők ihlették, széleskörű felhasználhatóság jellemzi. Ez a zsindelymodell rendkívüli 
rugalmassága révén könnyedén alkalmazkodik a legkülönlegesebb tervezői igényekhez és a 
legkülönfélébb dőlésszögű tetőkhöz. Mintázata tetszetősen mozgalmassá teszi a tetőt. 
 

      
STANDARD - A színbajnok. (13 féle színben) 
A tető színei tökéletesen belesimulnak bármilyen környezetbe, hála annak a széles 
színskálának, amely rendelkezésre áll. Kiváló tulajdonságai közé tartozik rendkívüli ellenálló 
képessége, sokrétű alkalmazhatósága és könnyű beépítése. 
 

 
Tegola Premium Zsindelyek összetétele:  
 
Színes keramizált bazaltzúzalék 
 
 
Modifikált Tia-Juana bitumen 
 
 
Nehéz, előimpregnált üvegfátyol 
 
 
Modifikált Tia-Juana bitumen 
 
 
Szilícium-homok 
 



 
Miért éppen zsindely? 
Végtelen előnyök. 
Tegola Canadese zsindely választása azt jelenti, hogy Ön olyan tetőt választ, amely változatos, 
színes, ellenáll az időjárási viszontagságoknak, bármely éghajlaton, szélsőséges körülmények 
között is. Ráadásul nem öregszik, nagyon csendes, könnyű és mégis stabil, könnyű felhelyezni 
és fenntartani. 

 
 
1. Széles forma- és színválaszték. 
7 különböző modell 43 színben – Önnek csak ki 
kell választania a tető formájához, a ház 
stílusához legmegfelelőbbet. 
 
 
 
 

 
 
2.Egy termék minden időjárási viszonyhoz.  
• ellenáll a hidegnek (tesztek -70 °C-on) 
• ellenáll a melegnek (tesztek + 90 °C-on) 
• ellenáll a szélnek 
• ellenáll bármely környezetszennyezésnek 
• ellenáll a hirtelen hőmérsékletváltozásoknak 
• ellenáll a heves esőknek, jégesőnek 
 
 
 
 
3.Bármilyen alakú tetőformára sikeresen alkalmazható. 
Bármilyen terv könnyen és biztonságosan megvalósítható. Legyen az akár íves, vagy bármilyen 
tagolt felület a Tegola Canadese bitumenes zsindellyel könnyedén megvalósítható. 

  
 

     
 



 
4.Tartós színek. 
A bazaltzúzalék nem szívja magába a vizet, ezért nem 
porlad. A zúzalékszemcséket magas hőmérsékleten - 
több, mint 650 °C-on - keramizálási eljárással színezik. A 
színezéshez felhasznált szervetlen festékanyag ellenáll 
az UV-sugárzásnak, ezért megőrzi élénk színét.  
 
 
 
 
 
 
5.Könnyű tetőfedési rendszer. 
Különböző tetőfedő rendszerek súlyának összehasonlítása 300 m2-es tetőfelületre számítva. 
      

 Tegola Zsindely    Betoncserép       Kolostorfedés     Természetes Pala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Előnyök: 
A tartószerkezetek keresztmetszetének csökkentése  
Az alacsonyabb tetősúly kisebb terhelést és nagyobb biztonságot jelent. 
RÉGI PALATETŐK újra fedésére kiválóan alkalmas tetőfedő anyag 
 
 

6.Nincs szükség karbantartásra. 
A Tegola Canadese tető biztonságosan járható. Könnyen ellenőrizhető. A zsindelyek nem 
csúsznak szét. Időjárásálló.  
 
 
7. Nincs szükség különleges kiegészítő elemekre.  
A zsindely saját anyagából elkészíthetők a különböző részletek. 
1. Az éleknél. 
2. A tető dőlésszög változásánál. 
3. A vápákban. 
4. A gerincnél. 
 
 
8.Sokféle tetőhajlás esetében alkalmazható. 
A különböző tetőfedési rendszereknél alkalmazható dőlésszögekkel összehasonlítva a 
legtágabb tartományban használható. A különböző alátétlemezek segítségével akár 15-90%-os 
tetőhajlásszög esetén is alkalmazható. 
 
 
 

 
9.Praktikus csomagolás.  
Mozgatás közben nem törnek az elemek 
Könnyen szállítható és tárolható 
Könnyen felvihető a tetőre.    
 
 



 
10.Tetőbe integrálható Tegosolar panellel összeépíthető.  
 

  
 
 
 

 

 

A Tegola a bazaltzúzalékos zsindelyfedéseihez teljes rendszert kínál, melyben a tető építéséhet 

felhasználható össze tartozék megtalálható. Ezek segítségével a kivitelezés egyszerű, gyors és 

gazdaságos. 

Szellőzők és hóvágók.       Szegek, rögzítőelemek. 
                     

                             

Hagyományos és speciális öntapadó alátétlemezek, vápalemezek, bitumenes ragasztók, és 
páratechnikai alátétlemezek.. 

 
 
 
Tegola Ungarese Kft. an IWIS Group Company. 
cím: Budapest, 1037 Bécsi út 77-79. 
tel./fax.: +36-1-250-33-75; +36-1-250-33-74. 
e-mail: info@tegola.hu;  
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