V11

V11 Studio F. A. Porsche

“Nastal čas na
dizajnovú strechu”
Andreas König
Managing Director Sales, Wienerberger GmbH

„V11 je architektonický prvok,
ktorý sa stane prirodzenou súčasťou
domu bez toho, aby na seba pútal
príliš veľkú pozornosť“
Christian Schwamkrug
Design Director, Studio F. A. Porsche
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3 POVRCHY. 2 LÍNIE.
1 MAJSTROVSKÉ DIELO.
Pri pohľade na dom vás upútajú
hlavne dva prvky: fasáda a strecha.
A práve tam je priestor skutočne sa
odlíšiť dizajnom. Strešná krytina je
mimoriadne dôležitá, keďže často krát
tvorí až 50% celej budovy.
A preto Tondach prichádza so
skutočne prevratnou novinkou, s
revolučnou dizajnovou pálenou
škridlou V11. Tá v sebe snúbi

Engoba matná
Čierna

dokonalé technické parametre
dané 140 rokmi skúseností
značky Tondach s originálnym
dizajnom špičkových návrhárov
Studio F. A. Porsche

Engoba matná
Čadičová

a maximálna funkčnosť pre moderné
architektonické riešenia. Dva lomy
mu dodávajú nevšednú dynamiku,
farebné prevedenie noblesu a
eleganciu a spolu tak vytvárajú
jedinečnú hru svetiel a tieňov.

Povrch škridly tvoria tri hladké
roviny, ktoré vytvárajú dve línie.
Minimalizmus návrhu zhmotňuje
aktuálne trendy - jednoduché
tvary, inšpiratívny dizajn

Škridla je v ponuke v povrchovej
úprave engoba v troch farebných
prevedeniach - čiernej, čadičovej
a titánovej.

Engoba matná
Titánová

Písmeno V poukazuje na dominantný
tvar krytiny a číslo 11 vyznačuje
počet škridiel potrebných na
pokrytie 1m2 strešnej krytiny. Tvar
písmena V vytvára nielen atraktívny
dizajn, ale zaručuje aj unikátne
drenážne vlastnosti. Strešná krytina
preto obstojí aj v najnáročnejších
poveternostných podmienkach
a odolá náporu dažďa, snehu
a vetra.

TECHNICKÉ
DETAILY

Engoba matná
Čierna

Engoba matná
Čadičová

Engoba matná
Titánová

Celková dĺžka:

48,0 cm

Celková šírka:

27,2 cm

Hmotnosť 1ks:

4,3 kg

Hmotnosť 1 m²:

od 46,7 kg

Spotreba na 1 m² :

10,9 – 11,8 ks

Krycia šírka:

23,3 cm

Krycia dĺžka (latovanie):

36,5–39,5 cm

Počet v balení:

5 ks

Počet na palete:

240 ks

Bezpečný sklon:

30°

Minimálny sklon:

18°

Dizajnér:

Studio F. A. Porsche

Výrobca:

Wienerberger Austria GmbH

Engoby:

čierna, čadičová, titánová

Vývoj:

2019
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PREDSTAVUJEME
SVETOVÝ UNIKÁT
Škridla V11 sa od doteraz poznaných
krytín líši svojím riešením. Skosenie
povrchu do podoby písmena V
nebolo doposiaľ u strešných škridiel
nikdy použité. Tondach V11 je tak
skutočným svetovým unikátom.
Výsledkom spolupráce

so Studio F. A. Porsche je nová
interpretácia základnej suroviny, hliny
do nevídaného tvaru. Z pohľadu
estetiky a dizajnu išlo o hľadanie
dokonalého súladu medzi moderným
dizajnom, zvoleným geometrickým
tvarom a zaužívaným stereotypom.

OCENENÝ
DESIGN
Priemyselný dizajn nie je len
záležitosťou vzhľadu, dôraz sa
kladie aj na dokonalé vyladenie
technických parametrov výrobku.
To bol argument, ktorý rozhodol
o tom, že sa Wienerberger prvýkrát
v histórii obrátil na Studio F. A. Porsche
a jeho dizajnérov.
Výsledkom je keramická škridla,
ktorá má špičkové parametre a
dizajn ocenený viacerými globálne
uznávanými cenami. Pýši sa nielen
čestným uznaním GrandPrix
veľtrhu ForArch 2020 či ocenením

German Design Award 2020, ale
i najznámejšou cenou pre dizajnérov
Red Dot Award, udeľovanou iba
výrobkom s presvedčivou kvalitou
špičkového dizajnu. V11 získala Red
Dot Award: Product Design 2020
v kategórii Urban Design. Nemecká
rada dizajnu ocenila škridlu cenou
ICONIC AWARD: Innovative architecture,
ktorá hodnotí vizionárske budovy,
inovatívne výrobky a udržateľnú
komunikáciu zo všetkých odvetví
architektúry, stavebný a realitný
priemysel, ako aj spracovateľský
priemysel.

7

V11 Studio F. A. Porsche

OD NÁKRESU
AŽ PO VÝROBU
Proces výroby škridly V11 v rakúskom
závode Pinkafeld. Wienerberger prvýkrát
v histórii spolupracoval s externým
dizajnérskym štúdiom.

Návrh dizajnu prebieha rovnako ako
iné tvorivé procesy: človek si sadne,
rukou vytvorí skice a na konci vyberie
tie najlepšie návrhy.
Najväčšou výzvou pri vývoji produktu bolo
zosúladiť dizajn so všetkými technickými
požiadavkami a výrobnými možnosťami.

Škridla V11 bola vyrobená v rekordnom
čase – za 12 mesiacov bola pripravená
na sériovú výrobu.
V11 je dizajn v tej najčistejšej podobe:
nadčasovo krásna, nielen dnes.
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