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Dritare çatie
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Dritare çatie

10 arsye për të zgjedhur 
dritaret e çatisë Tondach 
Cilësia më e lartë, efikasiteti i energjisë, 
qëndrueshmëria dhe siguria

Termoizolim i shkëlqyeshëm 
Dizajni specifik i dritareve të 
çatisë mundëson akumulimin dhe 
mbajtjen e nxehtësisë në ambientet 
në dimër, dhe në këtë mënyrë 
parandalon ftohjen e shpejtë 
të dhomës. Të gjitha paketat e 
qelqta pastrohen me vakum dhe 
mbushen me argon, çka garanton 
kursime të mëdha të nxehtësisë 
dhe në këtë mënyrë zvogëlohen 
faturat e ngrohjes.

Ventilim optimal në dhomë
Ventilimi i mirë siguron një mjedis 
të shëndetshëm dhe të rehatshëm 
të jetesës, prandaj është e 
rëndësishme të siguroni ventilim 
adekuat në shtëpi. Sasia optimale 
e ajrit të pastër në dhomë zvogëlon 
lagështinë, zvogëlon formimin 
e kondensimit dhe mban një 
mikroklimë të shëndetshme.

Qëndrim më i këndshëm në 
ambiente të mbyllura
Dritaret moderne të çatisë janë 
zgjidhja optimale për çdo hapësirë, 
sepse ato sjellin dritë në brendësi, 
ajrosin hapësirën e nënçatisë 
dhe japin një pamje të bukur 
jashtë. Me rehati estetike dhe të 
shëndetshme në shtëpi, krijohet 
një ndjesi  hapësire. Duke siguruar 
sasinë optimale të dritës, dritaret e 
çatisë përmirësojnë produktivitetin, 
ulin lodhjen, i japin jetesës cilësi 
më të lartë me konsum më të 
pakët të energjisë. 

Më shumë dritë  
natyrale në hapësirë
Për shkak se hapja e ventilimit 
është e vendosur në pjesën e 
sipërme të kornizës së dritares, 
zona efektive e qelqit të dritareve 
Tondach është afërsisht 6% më 
e madhe se te dritaret e tjera 
të çatisë që gjenden në treg. 
Kjo kontribuon në ndriçimin më 
të mirë të ambienteve, ndërkohë 
që  dhe dihet mirë që rrezet e 
diellit në ambiente të mbyllura 
janë të rëndësishme për shëndetin, 
rehatinë dhe produktivitetin e 
njerëzve. 

Ekonomi 
Dizajni modern i dritareve të çatisë 
siguron ndriçim adekuat në tavan 
dhe kjo mundëson përdorimin më 
racional të sistemeve të ndriçimit 
dhe kondicionimit. Në këtë mënyrë 
bëhen kursime në shpenzimet për 
energji elektrike dhe kondicionim 
të ajrit.

Klimë e shëndetshme e 
brendshme
Dritaret e çatisë nuk janë vetëm 
burim drite, por edhe mbrojtës të 
shëndetit tonë. Përveç se siguron 
më shumë dritë në ambientin e 
nënçatisë, instalimi i dritareve të 
çatisë garanton shëndetin, pasi 
hulumtimet kanë treguar se drita e 
ditës ndikon mirë në shëndetin fizik, 
fiziologjik dhe mendor të njerëzve.
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Papërshkueshmëria e 
garantuar
Sistemet inovative të dritareve 
të çatisë të Tondach sigurojnë 
papërshkueshmëri të përsosur të 
ajrit, ujit dhe erës dhe sigurojnë 
qëndrueshmëri dhe jetë të gjatë 
të dritareve. Duke përdorur 
izolime shtesë, ky sistem lejon 
përputhjen cilësore të kanatës 
me kornizën në hapje dhe mbyllje 
të vazhdueshme, dhe lehtëson 
instalimin e dritares së çatisë.

Jetëgjatësi
Cilësia e dritareve të çatisë është 
e garantuar që në procesin e 
prodhimit, pasi dritaret janë bërë 
prej dru pishe të impregnuar në 
vakum dhe të veshur me llak 
akrilik. Përveç kësaj, qoshet e 
poshtme të kanatës së dritares 
kanë një mbrojtje plastike 
(udhëzues) për të parandaluar 
dëmtimin e skajeve të kanatës 
së dritares kur mbyllet.

Funksionaliteti - doreza 
në pjesën e poshtme të 
dritares 
Vendosja e dorezës në pjesën 
e poshtme siguron komfort në 
përdorimin e dritares. Doreza 
siguron mbylljen e fortë të 
dritares, dhe njëkohësisht  
lehtëson  vendosjen e kanatës 
në dy pozicione për të ajrosur 
dhomën. Kjo dorezë është e 
pajisur me dy shkallë të hapjes, 
gjë që mundëson përdorimin e 
lehtë dhe të qetë të saj.

10 VJET GARANCI
Përvoja shumë vjeçare e biznesit 
na ka mësuar se sa e rëndësishme 
është për klientët garancia e çdo 
produkti të blerë. Prandaj, ne 
ju ofrojmë garanci 10-vjeçare. 
Wienerberger është partneri juaj 
i besueshëm në ndërtim!

Përputhshmëria modulare e dritareve të çatisë Tondach
Instalimi i dritareve të çatisë Tondach pranë tjegullave Tondach ka përputhshmëri 
modulare, dhe për këtë sistem janë siguruar të gjitha pajisjet shoqëruese të nevojshme 
për vendosje të drejtë të dritares, ku cilësia e instalimit është e garantuar. Në këtë 
mënyrë ju merrni një zgjidhje të plotë për çatinë tuaj të re nga një burim.
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Tondach Comfort

Rregullimi me dorë i 
ventilimit

Qelq termik

Pamje moderne dhe 
atraktive e jashtme

Përmasat (cm)
SAP shifra

55x78
6410000

66x118
6410001

78x98
6410002

78x118
6410003

78x140
6410004

94x140
6410005

Karakteristikat 
— U-vlera e dritares: 1,3 W/m2K
— U-vlera e qelqit: 1,1 W/m2K
— Izolimi nga zhurmat: 31 dB
— Paketë e qelqit me argon
— Kapaciteti i ventilimit: deri 20 m³/orë
— Doreza: standarde
— Izolimi: i njëfishtë 
— rregullim me dorë i ventilimit (deri 20 m3/orë)
— 10 vjet garanci për dritaren

Modelet e dritareve të çatisë Tondach
Dritare me bosht qendror të hapjes

Produkt cilësor me një çmim të volitshëm!

Dru pishe i cilësisë së lartë me 
bashkim shumështresor të ngjitur 
e të përforcuar, i impregnuar në 
vakum

Kornizë druri e veshur me një 
shtresë llak akrilik ekologjik në 
ngjyrë natyrale

Mbrohet gjithashtu nga moti dhe 
profilet e aluminit rezistente ndaj 
rrezeve UV



5Wienerberger

Dritare çatie

Aksesorë për dritaret e çatisë Tondach

B

A

A

D

C

C

E

Veshje Comfort – pajisje e detyrueshme 
Roleta – pajisje shtesë

Roletë e jashtme -  
ofrohet në gri

Roletë e brendshme -  
ofrohet në blu dhe bezhë

Set për izolim termik 

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

Veshje Comfort 6420006 6420007 6420008 6420009 6420010 6420011

Set izolimi termik 6440001 6440002 6440003 6440004 6440005 6440006

Roletë e jashtme 6430000 6430001 6430002 6430003 6430004 6430005

Roletë e  
brendshme - blu 6430012 6430013 6430014 6430015 6430016 6430017

Roletë e 
brendshme – bezhë 6430006 6430007 6430008 6430009 6430010 6430011
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Paketë qelqi me kursim 
energjie

Dizajn modern i dritares 
me bosht qendror të 
hapjes 

Tondach Project
Dritare moderne çatie Tondach me paketë 
qelqi me izolim termik

Karakteristikat 
— U-koeficienti i përçueshmërisë termike të dritares: 

1,3 W/m2K
— U- koeficienti i përçueshmërisë termike të qelqit: 

1,1 W/m2K
— Izolimi i zhurmave: 32 dB
— Paketa e qelqit me argon
— Kapaciteti i ventilimit: deri 31 m³/orë
— Doreza: standarde
— Izolimi: i dyfishtë
— 10 vjet garanci për dritaren 

Dru pishe i cilësisë së lartë me 
bashkim shumështresor të ngjitur e 
të përforcuar, i impregnuar në vakum

Kornizë druri e veshur me shtresë 
llaku ekologjik akrilik me ngjyrë 
natyrale 

Modelet e dritareve të çatisë Tondach
Dritare me bosht qendror të hapjes

Përmasat (cm)
SAP shifra

55x78
6410006

66x118
6410007

78x98
6410008

78x118
6410009

78x140
6410010

94x140
6410011
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Aksesorë për dritaret e çatisë Tondach

B

A

A

D

C

C

E

Veshje Premium – pajisje e detyrueshme 
Roleta – pajisje shtesë

Roletë e jashtme -  
ofrohet në gri

Roletë e brendshme -  
ofrohet në blu dhe bezhë

Set për izolim termik 

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

Veshje Premium 6420000 6420001 6420002 6420003 6420004 6420005

Set izolimi termik 6440001 6440002 6440003 6440004 6440005 6440006

Roletë e jashtme 6430000 6430001 6430002 6430003 6430004 6430005

Roletë e  
brendshme - blu 6430012 6430013 6430014 6430015 6430016 6430017

Roletë e 
brendshme – bezhë 6430006 6430007 6430008 6430009 6430010 6430011
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Sistem me mbrojtje të 
shtuar ndaj vjedhjes (qelq 
anti-vjedhje në përputhje 
me kërkesat evropiane për 
mbrojtje ndaj vjedhjes RC 2 
N, klasa II, sipas EN Dorezë 
me bravë sigurie 1627)

Nuk kërkon mbrojtje shtesë 

Cilësi e përmirësuar dhe 
efiçencë e dritareve të çatisë

Dorezë me bravë sigurie

Paketë qelqi me efikasitet të lartë energjie dhe 
mbrojtje të përforcuar nga vjedhjet 

Tondach Energy+

Karakteristikat
— Kornizë dritare me trashësi standarde dhe 

konstruksion të përforcuar me mbrojtje nga 
vjedhjet

— U-koeficienti i përçueshmërisë termike të dritares: 
1,3 W/m2K

— Paketë qelqi me efiçencë energjie dhe mbrojtje 
ndaj vjedhjeve: 1,0 W/m2K

— Izolim nga zhurmat: 35 dB
— Paketë qelqi me argon 
— Rregullim automatik i ventilimit me kapacitet:  

deri 49 m³/orë
— Dorezë: elegante
— Izolimi: i katërfishtë
— 10 vjet garanci për dritaren

Falë sistemit inovativ, dritarja 
mbrohet nga thyerja e mundshme: 
nga goditja në pjesën e sipërme 
të dritares, nga thyerja e dorezës 
me vegla, nga heqja e xhamit të 
dritares, nga goditja dhe thyerja e 
qelqit.

Kornizë druri lyer me llak ekologjik 
akrilik me ngjyrë natyrale

Dru pishe i cilësisë së lartë me 
bashkim shumështresor të ngjitur 
e të përforcuar, i impregnuar në 
vakum

Modelet e dritareve të çatisë Tondach
Dritare me bosht qendror të hapjes

Përmasat (cm)
SAP shifra

55x78
6410012

66x118
6410013

78x98
6410014

78x118
6410015

78x140
6410016

94x140
6410017
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Aksesorë për dritaret e çatisë Tondach

B

A

A

D

C

C

E

Veshje Premium – pajisje e detyrueshme 
Roleta – pajisje shtesë

Roletë e jashtme -  
ofrohet në gri

Roletë e brendshme -  
ofrohet në blu dhe bezhë

Set për izolim termik 

Përmasat 55x78 66x118 78x98 78x118 78x140 94x140

Veshje Premium 6420000 6420001 6420002 6420003 6420004 6420005

Set izolimi termik 6440001 6440002 6440003 6440004 6440005 6440006

Roletë e jashtme 6430000 6430001 6430002 6430003 6430004 6430005

Roletë e  
brendshme - blu 6430012 6430013 6430014 6430015 6430016 6430017

Roletë e 
brendshme – bezhë 6430006 6430007 6430008 6430009 6430010 6430011
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Ventilim me rregullim 
automatik

Veshja e bardhë e kornizës 
mundëson një mbrojtje 
shtesë ndaj lagështirës 

Projektuar për ambiente që 
ekspozohen periodikisht ndaj 
lagështirës së tepërt (kuzhina, 
banjo)

Tondach SmartPro
Dritare inteligjente me efiçencë energjie dhe qelq 
anti-vjedhje

Karakteristikat
— U-koeficienti i përçueshmërisë termike të dritares: 

1,3 W/m2K
— U-koeficienti i përçueshmërisë termike të qelqit:  

1,0 W/m2K
— Izolim nga zhurmat: 35 dB
— Paketa e qelqit me argon
— kapaciteti i ventilimit: deri 49 m³/orë
— Doreza: elegante
— Izolimi: i katërfishtë
— Shtresë e trefishtë e veshur me llak të bardhë 

poliuretani
— 10 vjet garanci për dritaren

Dru pishe i cilësisë së lartë me bashkim 
shumështresor të ngjitur e të përforcuar, 
i impregnuar në vakum

Tre shtresa të llakut poliuretani - veshja 
ideale për të krijuar një sipërfaqe të 
bardhë të qëndrueshme dhe të lëmuar 
të kornizës

Falë sistemit inovativ, dritarja mbrohet 
nga thyerja e mundshme: nga goditja 
e majës së dritares, nga thyerja e 
dorezës me vegla, nga heqja e xhamit 
të dritares, nga goditja dhe thyerja e 
qelqit.

Modelet e dritareve të çatisë Tondach
Dritare me bosht qendror të hapjes

Përmasat (cm)
SAP shifra

55x78
6410018

66x118
6410019

78x98
6410020

78x118
6410021

78x140
6410022

94x140
6410023



11Wienerberger

Dritare çatie

Aksesorë për dritaret e çatisë Tondach

B

A

A

D

C

C

E

Veshje Premium – pajisje e detyrueshme 
Roleta – pajisje shtesë

Roletë e jashtme -  
ofrohet në gri

Roletë e brendshme -  
ofrohet në blu dhe bezhë

Set për izolim termik 

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

Veshje Premium 6420000 6420001 6420002 6420003 6420004 6420005

Set izolimi termik 6440001 6440002 6440003 6440004 6440005 6440006

Roletë e jashtme 6430000 6430001 6430002 6430003 6430004 6430005

Roletë e  
brendshme - blu 6430012 6430013 6430014 6430015 6430016 6430017

Roletë e 
brendshme – bezhë 6430006 6430007 6430008 6430009 6430010 6430011
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Kërkoni informacion të mëtejshëm:
Mësoni më shumë për dritaret e çatisë Tondach: wienerberger.al

Mësoni më shumë për zgjidhjet sistematike, nga themelet e deri te 
çatia, në wienerberger.al

Përdorni instrumentet tona online pa pagsë për llogaritjen e kostos së 
materialeve: wienerberger.al

Lajmet nga Wienerberger në kutinë tuaj postare: 
wienerberger.al

Broshura, katalogë dhe dokumentacion teknik:  
wienerberger.al

Shihni përfitimet e: 
wienerberger.al

04
.2
02
1

office.al@wienerberger.com 
www.wienerberger.al

Shënim: Të dhënat dhe imazhet në katalog paraqiten vetëm 
për t'u njohur me produktin dhe nuk mund të konsiderohen si 
ofertë për një kontratë për produktet ose shërbimet që ofron 
Wienerberger Ltd.


