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PT Onduline® INDONESIA 

Onduline® Group adalah produsen atap 

ringan berbahan dasar fiber selulosa, 

bitumen, serat organik, resin dan mineral 

lain yang ramah lingkungan, serba guna 

dan hemat biaya.
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Onduline® Group didirikan oleh Gaston Gromier di Perancis pada tahun 1944.

Saat itu, Onduline® Group hanya memproduksi dan memasarkan lembaran 

atap bergelombang yang diberi nama ONDULINE®.

Seiring berjalannya waktu, Onduline® Group saat ini telah berkembang menjadi 

produsen lembaran atap bitumen No.1 di dunia dan telah digunakan di lebih 

dari 100 negara, baik yang beriklim tropis maupun subtropis.

Kapasitas produksi atap ONDULINE® mencapai lebih dari 100 juta meter2 

pertahunnya. Saat ini, Onduline® Group telah memiliki kantor perwakilan di 25 

negara, mempunyai jaringan distributor di 100 negara dan memiliki 10 pabrik 

di 8 negara, yakni: Perancis (Yainville & Comines), USA, Turki, Spanyol, Brazil, 

Polandia, Malaysia dan Rusia (dua pabrik di Ninzhi).

Tidak hanya itu, Onduline® Group juga memproduksi berbagai macam produk 

seperti, Genteng ONDUVILLA®, Onduclair®, Onduband® dan lain sebagainya
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PT Onduline® INDONESIA

Produk Onduline® Group sebenarnya telah masuk ke Indonesia sejak 

tahun 1977 melalui importir dari Perancis. Namun, Onduline® Group 

baru membuka kantor perwakilan resminya di Jakarta pada tahun 

2004 dengan fokus utama memasarkan produk atap ONDULINE®.

Kehadiran ONDULINE® telah memberikan sebuah pilihan produk 

atap yang berkualitas serta ramah lingkungan yang disambut baik 

oleh para konsumen. Hal inilah yang mendorong PT Onduline® 

Indonesia untuk terus berkembang bersama masyarakat setiap 

tahunnya.

PT Onduline® Indonesia juga ikut bekerjasama dengan Badan 

Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (BRR) di Aceh, untuk bersama 

membangun kembali lingkungan tempat tinggal yang berlangsung 

selama dua tahun. Pada kurun waktu tersebut PT Onduline® 

Indonesia telah berhasil membangun lebih dari 1.500 unit rumah 

berikut fasilitas sosial dan umum bagi seluruh masyarakat tersebut.

Dari tahun ke tahun, PT Onduline® Indonesia terus mengembang kan 

jaringan pemasaran produknya, dan banyak digunakan dalam proyek 

pemerintahan dan swasta, dari rumah tinggal, pabrik, sekolah, 

gudang, perkebunan hingga peternakan. Selain itu, jangkauan 

distribusinya juga terus berkembang di seluruh Indonesia.

Perumahan, Aceh
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TABEL SPESIFIKASI GENTENG ONDUVILLA® DAN ONDULINE®

adalah alasan mengapa para ahli bangunan profesional, arsitek dan kontraktor 

dari seluruh dunia merekomendasikan produk dari Onduline® Group. Mereka 

memahami bahwa kami selalu berusaha memenuhi standar dan peraturan yang 

Tabel di bawah menunjukkan hasil dari beberapa riset dan tes yang diambil di 

beberapa negara di dunia.

TERBUKTI OLEH PARA AHLI DI SELURUH DUNIA

X X

X

X

  Systems

Roofing

Wall Clading –

Oversheeting –

Curved roof –

Corrugation Type

Attractive mediterrean colour
lighweight roofing tiles

Thermoseting resins and pigment
layer. High grade organic bitumen

and cellulose fibres.

Applications

Residental

Extentions

Public

Commercial & Agricultural –

Institutions

Resorts –

Industrial –

Renovation & Repair

Available Colors

Shaded Red, Shaded Green, 

Shaded Brown, Fiorentino 3D, 

Forest Green 3D,

Terracotta 3D, Ebony Black, 

Anthracite Black, 

Red, Brown, Green, Black

Berkat komposisi fiber dan pola gelombang yang me-
mungkinkan udara bersirkulasi, produk kami memiliki 
kelebihan dalam menjaga kenyamanan suhu ruangan 
dan tingkat redam suara yang tinggi (Rw = 28dB). 
Berkat keunggulan tersebut, produk genteng ONDUVILLA
dan atap ONDULINE® lebih efektif dalam meredam suara 
hujan dan membantu pencapaian kenyamanan 

, :λ = 0,098 W/m. ), 
demi menciptakan tempat tinggal atau bekerja yang 
nyaman.

Menjaga lingkungan hidup yang berkesinambungan menja-
di salah satu prioritas utama kami. Karena hal inilah, seluruh 
pabrik kami dilengkapi dengan sistem daur ulang dan tidak 
membuang limbah cair dalam bentuk apapun. Jadi, selain 
produk kami tidak mengandung asbestos, teknologi yang 
kami terapkan pada pabrik-pabrik kami juga membantu 
menghindari resiko kontaminasi lingkungan.
Carbon footprint: 4 kg eq CO /m

 SERTA RINGAN

-

Berkat fleksibilitas bahan yang ringan dan kuat, produk kami 
dapat menahan berbagai tekanan saat diantarkan melewati 
buruknya jalanan dan bahkan tidak mudah rusak. Selain 
itu produk kami yang ringan dapat membantu menghemat 
penggunaan rangka. Sehingga membantu menghemat biaya 
pemasangan dan membuat proses membangun atap rumah 
semakin mudah.

pinggiran atap, puncak, atau bagian ventilasi pada atap. Untuk pemotongan 

memiliki usia pakai yang lebih lama dan anti bocor hingga 10 tahun.
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ONDUVILLA® ONDULINE®

• SNI (Standard Nasional Indonesia)

Produk Onduline adalah satu-satunya atap bitumen bergelombang di Indonesia yang memperoleh 

sertifikasi SNI dengan nomor SNI 7711.1 :2012. lni membuktikan bahwa Onduline berkomitmen dalam 
menjaga kualitas produk untuk pasar Indonesia



SOLUSI DAN KEUNGGULAN UTAMA

Selama lebih dari 60 tahun, Onduline® Group telah menggunakan manfaat 

dan keunggulan bitumen dalam produk genteng ONDUVILLA® dan ONDULINE® 

untuk membantu para arsitek dan kontraktor mewujudkan bangunan 

dengan atap yang baik dan nyaman.

PERLINDUNGAN TERBAIK:

MEREDAM PANAS & MEREDAM SUARA

Berkat komposisi fiber dan pola gelombang yang me-
mungkinkan udara bersirkulasi, produk kami memiliki 
kelebihan dalam menjaga kenyamanan suhu ruangan 
dan tingkat redam suara yang tinggi (Rw = 28dB). 
Berkat keunggulan tersebut, produk genteng ONDUVILLA® 

dan atap ONDULINE® lebih efektif dalam meredam suara 
hujan dan membantu pencapaian kenyamanan thermal 

(R = 0,172/ W, thermal conductivity:λ = 0,098 W/m.o C), 
demi menciptakan tempat tinggal atau bekerja yang 
nyaman.

RAMAH LINGKUNGAN

Menjaga lingkungan hidup yang berkesinambungan menja-
di salah satu prioritas utama kami. Karena hal inilah, seluruh 
pabrik kami dilengkapi dengan sistem daur ulang dan tidak 
membuang limbah cair dalam bentuk apapun. Jadi, selain 
produk kami tidak mengandung asbestos, teknologi yang 
kami terapkan pada pabrik-pabrik kami juga membantu 
menghindari resiko kontaminasi lingkungan.
Carbon footprint: 4 kg eq CO 2/m 2.

TAHAN ANGIN TEKAN / HISAP SERTA RINGAN 

-

PENGIRIMAN & PEMASANGAN YANG MUDAH

Berkat fleksibilitas bahan yang ringan dan kuat, produk kami 
dapat menahan berbagai tekanan saat diantarkan melewati 
buruknya jalanan dan bahkan tidak mudah rusak. Selain 
itu produk kami yang ringan dapat membantu menghemat 
penggunaan rangka. Sehingga membantu menghemat biaya 
pemasangan dan membuat proses membangun atap rumah 
semakin mudah.

SERBA GUNA DAN TAHAN LAMA 

Produk kami mudah untuk dipotong dan dibentuk saat akan digunakan pada 

pinggiran atap, puncak, atau bagian ventilasi pada atap. Untuk pemotongan 
dapat menggunakan gergaji mesin atau manual. Sementara berkat bahan dan 

proses produksi yang modern, produk genteng ONDUVILLA® dan ONDULINE® 

memiliki usia pakai yang lebih lama dan anti bocor hingga 10 tahun.

PT Onduline® INDONESIA 4

Cuaca dan alam adalah faktor penting yang dapat mempe-

ngaruhi performa atap. Kami merancang produk genteng 

ONDUVILLA® & ONDULINE® untuk dapat menahan tekanan 

angin tekan dan hisap. 

Dengan produk yang ringan maka tidak diperlukan struktur 

rangka yang berat untuk menopang atap sehingga lebih 

aman. Oleh karena itu, produk kami cocok untuk daerah 

yang rawan terhadap gempa.



PT Onduline® INDONESIA 

GENTENG ONDUVILLA®

Genteng ONDUVILLA® adalah genteng berbahan ringan, dibuat 
dengan teknologi tinggi yang menggabungkan berbagai keunggulan 
teknis, ekonomis dan estetika.

Genteng ONDUVILLA® dirancang khusus agar dapat memenuhi 
keinginan dan kepuasan pelanggan akan estetika pada atap rumah 
dan bangunan. Genteng ONDUVILLA® yang memiliki kombinasi 
warna yang unik dan elegan serta didukung oleh keistimewaan 
desain Italia, menjadikan genteng ini lebih eksklusif.

Cottage, Batam
Meditation Center, Medan
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KEUNGGULAN EKSTRA

Instalasi yang mudah

Ramah Lingkungan

4 KEUNGGULAN
UTAMA

PILIHAN WARNA

106 Cm 4
0

 C
m

SHADED BROWN

GENTENG ONDUVILLA
Genteng ONDUVILLA® adalah genteng berbahan ringan, dibuat 
dengan teknologi tinggi yang menggabungkan berbagai keunggulan 
teknis, ekonomis dan estetika.

Genteng ONDUVILLA® dirancang khusus agar dapat memenuhi 
keinginan dan kepuasan pelanggan akan estetika pada atap rumah 
dan bangunan. Genteng ONDUVILLA® yang memiliki kombinasi 
warna yang unik dan elegan serta didukung oleh keistimewaan 
desain Italia, menjadikan genteng ini lebih eksklusif.
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SPESIFIKASI
Material : Selulosa Bitumen

Panjang : 106 cm

Lebar : 40 cm

Ketebalan : 0,3 cm

Tinggi Gelombang : 4 cm

Jarak Reng : 32 cm

Isi per pack : 15 lembar

Luas Efektif/pack : 4,63 m2

Luas Efektif/lembar : 0,31 m2

Berat/lembar : 1,27 kg (4,11 kg per m2)

Warna : Antrachite Black, Shaded Red, Shaded Brown, 

Shaded Green, Classic Red 3D, Terracotta 3D,  

Forest Green 3D, Ebony Black

Carbon Footprint :  4 kg eq CO2/m2

AESTHETIC

RINGAN & FLEKSIBEL

ANTI KARAT/KOROSI

MEREDAM SUARA

untuk pertanyaan teknis, silahkan hubungi teknik@ondulineindonesia.com

ANTHRACITE BLACK

SHADED GREEN

FOREST GREEN 3D

TERRACOTTA 3D

SHADED RED

CLASSIC RED 3D

EBONY BLACK
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GENTENG ONDUVILLA®

• Semua produk genteng ONDUVILLA® dikemas dengan
baik dan memiliki label warna.

• Setiap lembar terdapat kode barang.

• Pengemasan dibuat khusus untuk melindungi produk
genteng ONDUVILLA® dari kerusakan fisik produk.

• Kami mengemas produk genteng ONDUVILLA® dalam
satu kemasan eksklusif berisi 15 lembar per bung-
kusnya.

KEMASAN *Kemasan per 15 pcs

Rekomendasi susunan lembaran 

pada palet*

• Palet dengan 9 reng: maksimal 450 lem-
bar diizinkan untuk ditumpuk.

• Palet dengan 6 reng: maksimal 300 lem-
bar diizinkan untuk ditumpuk.

• Palet dengan tumpukan lembaran atap
warna cerah maksimum 150 lembar diizin-
kan untuk ditumpuk untuk menghindari
noda hitam aspal pada permukaan atap.
tumpukan lembar maksimum per palet =
420 lembar.

*Tergantung pada jumlah reng  pada palet.

Berikan sentuhan estetis dengan kesan elegan 
pada rumah Anda bersama genteng ONDUVILLA® 
Pilihan warna dan pola tiga dimensi yang bervari-
asi pada setiap lembarnya akan memberikan kon-
sep gaya Mediteranian pada rumah Anda. 

Nikmati segala aktivitas Anda dengan tenang di 
bawah genteng ONDUVILLA® berkat jaminan 
garansi anti bocor hingga 10 tahun, dan keung-
gulannya dalam meredam suara dan menahan 
hawa panas agar Anda dapat tetap nyaman di 
dalam cuaca apapun.

Genteng ONDUVILLA® dengan pilihan warna dan 
pola gradasi tiga dimensinya dapat membaur 
dengan sempurna pada lingkungan sekitar. 
Sehingga penggunaan genteng ONDUVILLA® 
dapat membantu resort atau penginapan yang 
Anda bangun tampak menarik dan lebih cantik 
dengan kesan elegan yang eksklusif.

Kini Anda tak perlu khawatir cuaca yang panas 
atau berisiknya hujan mengganggu ibadah Anda. 
Keunggulan genteng ONDUVILLA® dalam 
menahan panas dan meredam suara saat hujan 
menjadikan genteng ONDUVILLA® pilihan ideal 
untuk atap bangunan rumah ibadah Anda.

Bahan yang ringan pada genteng ONDUVILLA® 
dapat menghemat pemakaian kerangka struktur 
atap. Keunggulan produk dalam meredam suara 
membantu memastikan pelajaran di dalam kelas 
dapat berjalan dengan tenang selama hujan. 

Berbagai ide akan datang tanpa batas saat Anda 
mulai menggunakan genteng ONDUVILLA®. 
Pembangunan atap untuk teras, kanopi, garasi 
hingga balkon akan menjadi lebih mudah dengan 
kerangka yang ringan untuk menyangga genteng 
ONDUVILLA® sehingga menambah nilai estetika 
pada bangunan Anda

Percantik desain bangunan kantor dan sarana 
umum dengan genteng ONDUVILLA®. Jaminan 
anti bocor hingga sepuluh tahun dan kemam-
puannya meredam panas atau suara hujan 
menjadikan genteng ONDUVILLA®, pilihan 
ideal untuk atap bangunan perkantoran hingga 
berbagai sarana umum agar siapa pun dapat 
bekerja atau beraktivitas dengan tenang dalam 
cuaca apapun.
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GENTENG ONDUVILLA

• Semua produk genteng ONDUVILLA® dikemas dengan
baik dan memiliki label warna.

• Setiap lembar terdapat kode barang.

• Pengemasan dibuat khusus untuk melindungi produk
genteng ONDUVILLA® dari kerusakan fisik produk.

• Kami mengemas produk genteng ONDUVILLA® dalam
satu kemasan eksklusif berisi 15 lembar per bung-
kusnya.

• Palet dengan 9 reng: maksimal 450 lem-
bar diizinkan untuk ditumpuk.

• Palet dengan 6 reng: maksimal 300 lem-
bar diizinkan untuk ditumpuk.

• Palet dengan tumpukan lembaran atap
warna cerah maksimum 150 lembar diizin-
kan untuk ditumpuk untuk menghindari
noda hitam aspal pada permukaan atap.
tumpukan lembar maksimum per palet =
420 lembar.

APLIKASI
Perumahan

Berikan sentuhan estetis dengan kesan elegan 
pada rumah Anda bersama genteng ONDUVILLA® 
Pilihan warna dan pola tiga dimensi yang bervari-
asi pada setiap lembarnya akan memberikan kon-
sep gaya Mediteranian pada rumah Anda. 

Nikmati segala aktivitas Anda dengan tenang di 
bawah genteng ONDUVILLA® berkat jaminan 
garansi anti bocor hingga 10 tahun, dan keung-
gulannya dalam meredam suara dan menahan 
hawa panas agar Anda dapat tetap nyaman di 
dalam cuaca apapun. Resort

Genteng ONDUVILLA® dengan pilihan warna dan 
pola gradasi tiga dimensinya dapat membaur 
dengan sempurna pada lingkungan sekitar. 
Sehingga penggunaan genteng ONDUVILLA® 
dapat membantu resort atau penginapan yang 
Anda bangun tampak menarik dan lebih cantik 
dengan kesan elegan yang eksklusif.

Tempat Ibadah

Kini Anda tak perlu khawatir cuaca yang panas 
atau berisiknya hujan mengganggu ibadah Anda. 
Keunggulan genteng ONDUVILLA® dalam 
menahan panas dan meredam suara saat hujan 
menjadikan genteng ONDUVILLA® pilihan ideal 
untuk atap bangunan rumah ibadah Anda.

Sekolah

Bahan yang ringan pada genteng ONDUVILLA® 
dapat menghemat pemakaian kerangka struktur 
atap. Keunggulan produk dalam meredam suara 
membantu memastikan pelajaran di dalam kelas 
dapat berjalan dengan tenang selama hujan. 

Bangunan Tambahan

Berbagai ide akan datang tanpa batas saat Anda 
mulai menggunakan genteng ONDUVILLA®. 
Pembangunan atap untuk teras, kanopi, garasi 
hingga balkon akan menjadi lebih mudah dengan 
kerangka yang ringan untuk menyangga genteng 
ONDUVILLA® sehingga menambah nilai estetika 
pada bangunan Anda

Perkantoran & Sarana Umum

Percantik desain bangunan kantor dan sarana 
umum dengan genteng ONDUVILLA®. Jaminan 
anti bocor hingga sepuluh tahun dan kemam-
puannya meredam panas atau suara hujan 
menjadikan genteng ONDUVILLA®, pilihan 
ideal untuk atap bangunan perkantoran hingga 
berbagai sarana umum agar siapa pun dapat 
bekerja atau beraktivitas dengan tenang dalam 
cuaca apapun.
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ONDULINE®

ONDULINE® merupakan atap lembaran 
dengan 10 gelombang yang saat ini telah 
banyak digunakan. Karakteristiknya yang 
khas membuat ONDULINE® sangat cocok 
untuk  digunakan pada berbagai macam 
jenis bangunan.
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ONDULINE® merupakan atap lembaran 
dengan 10 gelombang yang saat ini telah 
banyak digunakan. Karakteristiknya yang 
khas membuat ONDULINE® sangat cocok 
untuk  digunakan pada berbagai macam 
jenis bangunan.

KEUNGGULAN EKSTRA

Instalasi yang mudah

Ramah Lingkungan

3 KEUNGGULAN
UTAMA

RINGAN

MEREDAM SUARA

ANTI KARAT/KOROSI

PT Onduline® INDONESIA 

20
0 

cm

95 cm

BROWN

RED

BLACK

GREEN

Material : Selulosa Bitumen

Panjang : 200 cm

Lebar : 95 cm

Ketebalan : 0,3 cm

Tinggi Gelombang : 3,8 cm

Luas Efektif/lembar : 1,27 m2 - 1,53 m2 *)

Jarak Reng : 5° - 10°  = 24 cm

10° - 15°  = 45 cm (max)

> 15°  = 60 cm (max)

Berat/lembar : 6.5 kg (3.42 kg per m2)

Warna : Brown, red, black, green

Carbon Footprint : 4 kg eq CO2/m2

SPESIFIKASI

PILIHAN WARNA

*)  1,27 m2 untuk kemiringan atap 5°-10°

 1,53 m2 untuk kemiringan atap >10°

BROWN

BLACK

RED

GREEN

& FLEKSIBEL
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ONDULINE®

• Semua Produk ONDULINE® dikemas dengan baik 
dan memiliki label warna.

• Setiap palet memiliki nomor sendiri dan tanggal 
produksi.

• Setiap lembar terdapat kode barang di samping.

• Pengemasan dibuat khusus untuk melindungi 
lembaran produk ONDULINE® dari kerusakan 
fisik.

KEMASAN

Pengepakan

• Lembaran Onduline yang dikemas secara 
khusus untuk menjamin penyimpanan 
yang optimal.

• Palet dilindungi oleh penutup plastik dan 
tercetak informasi produksi oleh Onduline®. 

• Lembaran ditumpuk per 5 lembar untuk 
memeprmudah pengangakatan. Jumlah 
tumpukan lembar maksimum per palet = 
420 lembar.

Penyimpanan

• Palet harus disimpan pada lokasi tertutup 
dan diatas permukaan lantai yang ker-
ing, penyimpanan pada permukaan yang 
basah/lembab harus dihindari karena 
akan membasahi kayu dan menimbulkan 
kelembaban yang berlebih pada lembaran 
di bagian bawah

• Paket dan palet harus diangkut dan disim-
pan dalam kondisi yang melindungi lem-
baran dari kelembaban dan panas yang 
berlebihan (38 ° C).

• Jika kemasan ditutupi dengan penutup 
plastik, penyimpanan yang  lama di bawah 
sinar matahari langsung, harus dihindari.

Rekomendasi susunan lembaran 

pada palet*

• Palet dengan 9 reng: maksimal 450 lem-
bar diizinkan untuk ditumpuk.

• Palet dengan 6 reng: maksimal 300 lem-
bar diizinkan untuk ditumpuk.

• Palet dengan tumpukan lembaran atap 
warna cerah maksimum 150 lembar diizin-
kan untuk ditumpuk untuk menghindari 
noda hitam aspal pada permukaan atap.
tumpukan lembar maksimum per palet = 
420 lembar.

*Tergantung pada jumlah reng  pada palet.

Penyimpanan di lokasi proyek

Lindungi tumpukan atap dengan penutup 
(terpal) dan simpan dalam posisi datar (bu-
kan berdiri)

Karakteristik yang unik dari ONDULINE® 
membuatnya cocok digunakan untuk semua 
konstruksi bangunan perumahan.

Selain itu, ONDULINE® sanggup menghadapi 
berbagai kendala cuaca dan iklim, mulai dari 
udara yang mengandung garam seperti pada 
kawasan pantai hingga udara dengan tingkat 
polusi tinggi seperti di kota-kota besar.

Atap untuk bangunan pabrik atau industri 
harus ekonomis, aman dan kuat. Karena 
bahannya yang ringan dan kuat membuat 
ONDULINE® menjadi pilihan tepat untuk 
atap pada berbagai jenis bangunan pabrik 
dan industri.

Keunggulan bahan dan desain ONDULINE® 
yang fleksibel dapat mengikuti berbagai ben-
tuk atap tradisional di Indonesia sehingga 
ideal untuk berbagai bangunan dan sarana 
umum seperti perkantoran, sekolah, resort 
dan tempat ibadah di Indonesia.

Berbagai ide akan datang tanpa batas saat 
Anda mulai menggunakan atap ONDULINE®. 
Pembangunan atap untuk teras, kanopi, garasi 
hingga balkon akan menjadi lebih mudah dengan 
kerangka yang ringan untuk menyangga atap 

® sehingga menambah nilai estetika 
pada bangunan Anda

11



• Semua Produk ONDULINE® dikemas dengan baik 
dan memiliki label warna.

• Setiap palet memiliki nomor sendiri dan tanggal 
produksi.

• Setiap lembar terdapat kode barang di samping.

• Pengemasan dibuat khusus untuk melindungi 
lembaran produk ONDULINE® dari kerusakan 
fisik.

• Lembaran Onduline yang dikemas secara 
khusus untuk menjamin penyimpanan 
yang optimal.

• Palet dilindungi oleh penutup plastik dan 
tercetak informasi produksi oleh Onduline

• Lembaran ditumpuk per 5 lembar untuk 
memeprmudah pengangakatan. Jumlah 
tumpukan lembar maksimum per palet = 
420 lembar.

• Palet harus disimpan pada lokasi tertutup 
dan diatas permukaan lantai yang ker-
ing, penyimpanan pada permukaan yang 
basah/lembab harus dihindari karena 
akan membasahi kayu dan menimbulkan 
kelembaban yang berlebih pada lembaran 
di bagian bawah

• Paket dan palet harus diangkut dan disim-
pan dalam kondisi yang melindungi lem-
baran dari kelembaban dan panas yang 
berlebihan (38 ° C).

• Jika kemasan ditutupi dengan penutup 
plastik, penyimpanan yang  lama di bawah 
sinar matahari langsung, harus dihindari.

• Palet dengan 9 reng: maksimal 450 lem-
bar diizinkan untuk ditumpuk.

• Palet dengan 6 reng: maksimal 300 lem-
bar diizinkan untuk ditumpuk.

• Palet dengan tumpukan lembaran atap 
warna cerah maksimum 150 lembar diizin-
kan untuk ditumpuk untuk menghindari 
noda hitam aspal pada permukaan atap.
tumpukan lembar maksimum per palet = 
420 lembar.

Lindungi tumpukan atap dengan penutup 
(terpal) dan simpan dalam posisi datar (bu-
kan berdiri)

APLIKASI

Perumahan

Karakteristik yang unik dari ONDULINE® 
membuatnya cocok digunakan untuk semua 
konstruksi bangunan perumahan.

Selain itu, ONDULINE® sanggup menghadapi 
berbagai kendala cuaca dan iklim, mulai dari 
udara yang mengandung garam seperti pada 
kawasan pantai hingga udara dengan tingkat 
polusi tinggi seperti di kota-kota besar.

Pabrik & Industri

Atap untuk bangunan pabrik atau industri 
harus ekonomis, aman dan kuat. Karena 
bahannya yang ringan dan kuat membuat 
ONDULINE® menjadi pilihan tepat untuk 
atap pada berbagai jenis bangunan pabrik 
dan industri.

Perkebunan & Peternakan

Bangunan Komersil & Umum

Keunggulan bahan dan desain ONDULINE® 
yang fleksibel dapat mengikuti berbagai ben-
tuk atap tradisional di Indonesia sehingga 
ideal untuk berbagai bangunan dan sarana 
umum seperti perkantoran, sekolah, resort 
dan tempat ibadah di Indonesia.

Bangunan Tambahan
Berbagai ide akan datang tanpa batas saat 
Anda mulai menggunakan atap ONDULINE®. 
Pembangunan atap untuk teras, kanopi, garasi 
hingga balkon akan menjadi lebih mudah dengan 
kerangka yang ringan untuk menyangga atap 
ONDULINE® sehingga menambah nilai estetika 
pada bangunan Anda

PT Onduline® INDONESIA 12

Kemampuan atap ONDULINE® dalam meredam panas dan suara menjadi-

kannya efektif melindungi tempat penyimpanan berbagai hasil pertanian  

maupun peternakan. Atap ONDULINE® juga telah banyak digunakan pada 

gudang, peternakan unggas, kandang ternak, tambak hingga gudang pupuk 

dengan ventilasi udara
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ONDULINE® TILE
Merupakan atap bitumen inovasi dari Onduline SA 

Perancis, dengan tampilan estetis genteng konvensional.

ONDULINE® TILE dapat diaplikasikan untuk bangunan 

baru atau renovasi, juga merupakan solusi atap yang 

cocok untuk bangunan kecil (carport, garasi, dll.) 

maupun untuk bangunan besar (pergudangan, pabrik, 

bangunan institusi, pertanian, dll.).

ONDULINE® TILE dirancang untuk kemudahan instalasi. 

Garis timbul (emboss) memudahkan Anda:

• menentukan overlap (tumpang-tindih) tanpa perlu 

kesulitan mengukur.

• menjaga kelurusan pemasangan serta pemotongan 

lembaran.

• memudahkan penentuan posisi sekrup, sehingga 

posisi sekrup lurus dan rapi.
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Length 195 cm

Width  ( W ) 96 cm

Sequence 14.4 cm

( H ) 3.8 cm

Corruga  Pitch  ( P ) 9.6 cm

Type SR DR

Weight 5.9 kg

Weight per m2 3.15 kg /m2

Thickness  ( t ) 3 mm

Total surface 1.87 m2

Coverage surface -  

Pitch 10% to 20% (5° - 11°)

1.32 m2 (full deck)

Coverage surface -  

Pitch > 20% (11°)

1.58 m2 (max 46 cm)

Norm EN 534:2010 

Category CE
P

W

t

H



AKSESORIS GENTENG ONDUVILLA®

PRODUK DESKRIPSI UKURAN WARNA

ONDUVILLA 

CLEAR TILE

Sangat baik digunakan untuk memberi cahaya masuk pada 

atap. Cocok juga digunakan pada atap ONDULINE®, karena 

profil gelombang yang sama.

496 x 400 mm Transparent

ROOF VENT
Digunakan untuk mekanisme ventilasi tambahan 

(125 cm2 /unit)
45 x 51cm Black

CORRUGATED 
VENTILATED FILLER  

Digunakan untuk menutup lubang di bagian bawah teritisan 

atap, agar tidak dimasuki hewan kecil (tikus/burung)
61 cm Black

VENTILATION PIPE
Digunakan untuk mekanisme ventilasi tambahan 

(125 cm2 /unit)
45 x 51 cm Black

APRON PIECE
Didesain untuk menyediakan kekedapan air & ventilasi pada rabung, 

dan digunakan untuk menutup celah antara atap dan dinding
102 x 14cm

Anthracite Black, Red/Shaded Red 

Brown/Shaded Brown, Green/Shaded Green

VERGE PIECE
Didesain untuk menyediakan finishing kedap air

pada listplank samping
104 x 10,5 x H11,4cm

Anthracite Black, Red/Shaded Red 

Brown/Shaded Brown, Green/Shaded Green

CLOSURE CAP
Didesain untuk finishing ujung pada rabung (nok) dan

jurai luar
106 x 19,4cm

Anthracite Black, Red/Shaded Red 

Brown/Shaded Brown, Green/Shaded Green

SLIM CAP Penutup rabung dan jurai luar untuk sudut ≤ 60% (31o) 106 x 19,4cm
Anthracite Black, Red/Shaded Red 

Brown/Shaded Brown, Green/Shaded Green

ADAPTER ONDUVILA/
ONDULINE NOIR

Didesain untuk menggabungkan Onduline 66,5 x 27,5 cm ® 

Skylight dengan genteng ONDUVILLA®
66,5 x 27,5 cm Black

SKYLIGHT
Digunakan untuk mempermudah akses ke atap, dan pencaha-

yaan alami ke dalam ruangan. Memiliki bentuk profile Onduline 
dengan penggunaan adaptor untuk genteng ONDUVILLA.®

82,5 x 66,9 cm

Manhole = 43,2 x 46,8 cm
Black

ONDULAIR SLIM
Solusi untuk menyediakan kekedapan air  

sekaligus juga ventilasi pada jurai luar
15cm x 5m Black

ONDUBAND
Lembaran perekat aspal yang multifungsi untuk mendapatkan 

kekedapan air

15 x 10 m

20 x 10 m

Lead (warna timah)

Red

SPEEDY SCREW
Self drilling screw dapat digunakan untuk kayu, baja ringan, 

dan baja berat s.d 2mm
65 mm all colour

SAFE TOP NAIL Paku dipergunakan khusus untuk rangka kayu. 70 mm all colour

RIDGE STANDARD / 
NOK STANDARD

Nok/Rabung yang lebar & fleksibel, yang diperlukan atap 

dengan kemiringan > 60% atau pada bangunan besar. Tidak 
memerlukan aksesoris kekedapan air

100 X 50 cm

Red, Green, Brown, Black, 

Forest Green, Terracotta, 

Classic Red

ONDUMASTIC
Sealant silicon mastic yang khusus didesain untuk tahan cuaca 

pada sambungan ke dinding
310 ml Transparant Cair

ALUMINIUM 
Z-PROFILE

Z-profile dipergunakan untuk menambah kekedapan air pada 

sambungan atap ke dinding

300 cm x 6 cm x 2,4 cm

(panjang x lebar x tebal)
Alumunium

15



AKSESORIS ONDULINE®

PT Onduline® INDONESIA 

PRODUK DESKRIPSI UKURAN WARNA

ONDUCLAIR
Sangat baik digunakan untuk memberi cahaya masuk pada atap. 

Cocok juga digunakan pada atap ONDULINE®, karena bentuk 

profil gelombang yang sama.
200 x 95 cm Transparant

CORRUGATED 
VENTILATED FILLER  
(ISI 100 pcs/BOX)

Didesain untuk menyediakan finishing kedap air pada tepian 
samping

61 cm Black

 VERGE STANDARD
Didesain untuk menyediakan finishing kedap air pada listplank 

samping atap
110 x 41 cm

Red
Green
Brown
Black

SKYLIGHT

Digunakan untuk mempermudah akses ke atap, dan 

pencahayaan alami ke dalam ruangan. Memiliki bentuk  

profile Onduline dengan penggunaan adaptor untuk  
genteng ONDUVILLA®.

82,5 x 66,9 cm

Manhole = 43,2 x 46,8 cm
Black

ONDULAIR SLIM
Solusi untuk menyediakan kekedapan air  

sekaligus juga ventilasi pada jurai luar 15cm x 5m Black

ONDUBAND
Lembaran perekat aspal yang multifungsi untuk mendapatkan 

kekedapan air

15 x 10 m

20 x 10 m

Lead (warna timah)
Red

SPEEDY SCREW
Self drilling screw dapat digunakan untuk kayu, baja ringan, 

65 mm dan baja berat s.d 2 mm
65 mm all colour

SAFE TOP NAIL Paku dipergunakan khusus untuk rangka kayu. 70 mm all colour

RIDGE STANDARD/

NOK STANDARD

Nok/Rabung yang lebar & fleksibel, yang diperlukan atap 
dengan kemiringan > 60% atau pada bangunan besar. Tidak 

memerlukan aksesoris kekedapan air

100 X 50 cm

Red, Green, Brown, Black, 

Forest Green, Terracotta, 
Classic Red

APRON FLASHING Didesain untuk menutup celah di pertemuan atap ke dinding 93 cm x 19 cm Black

ONDUMASTIC
Sealant silicon mastic yang khusus didesain untuk tahan cuaca 

pada sambungan ke dinding
310 ml Transparant Cair

ALUMINIUM 
Z-PROFILE

Z-profile dipergunakan untuk menambah kekedapan air pada 
sambungan atap ke dinding

300 cm x 6 cm x 2,4 cm

(panjang x lebar x tebal)
Alumunium
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Gunakan nok pada puncak atap antar 
genteng. Diletakkan berlawanan dengan 
arah angin.

Verge piece 104 cm

Penyusunan genteng diawali dari sisi atap yang berlawan arah angin dan genteng 
dipasang dengan pola susunan bata ( ) seperti pada gambar. 

Pemakuan atau penyekrupan pada genteng ONDUVILLA dilakukan pada tiap bagian 
gelombang atas, diantara 2 gelombang kecil ( ).

Warna gelap ditempatkan  
pada bagian atas Efek 3D

Gable end

PT Onduline® INDONESIA 

PANDUAN PEMASANGAN

Pemasangan genteng ONDUVILLA®  

dapat dilakukan pada Rangka Besi 

ataupun Rangka Kayu dengan keten-
tuan pemasangan yang sama.

Overhang genteng ONDUVILLA® 5 cm, jarak antar as 
pada reng pertama dan kedua adalah 27 cm. Jarang 
reng selanjutnya 32 cm.  Sudut kemiringan disarankan 
minimal 15o.

1

Pemotongan lembaran atap 
dapat dilakukan dengan 
menggunakan gergaji kayu 
atau gergaji listrik.

REKOMENDASI PEMOTONGAN GENTENG

GENTENG ONDUVILLA®

23
4

1

α < 60% (  31°) α > 60% (  31°)

5

6

17

5 cm

27
 c

m

32
 c

m

32
 c

m

ONDULAIR

SLIM CAP

APRON PIECE

RIDGE

CLOSURE CAP

VERGE PIECE

CORRUGATED 

VENTILATED 

FILLER



3

.

4

5 6

Gunakan nok pada puncak atap antar 
genteng. Diletakkan berlawanan dengan 
arah angin.

Verge piece 104 cm

Penyusunan genteng diawali dari sisi atap yang berlawan arah angin dan genteng 
dipasang dengan pola susunan bata (zig-zag) seperti pada gambar. 

2

Pemakuan atau penyekrupan pada genteng ONDUVILLA® dilakukan pada tiap bagian 
gelombang atas, diantara 2 gelombang kecil (interlock).

a

b

Warna gelap ditempatkan  
pada bagian atas Efek 3D

Gable end

PT Onduline® INDONESIA 

Pemasangan genteng 
dapat dilakukan pada 
ataupun  dengan keten-
tuan pemasangan yang sama.

Overhang genteng ONDUVILLA  5 cm, jarak antar as 
pada reng pertama dan kedua adalah 27 cm. Jarang 
reng selanjutnya 32 cm.  Sudut kemiringan disarankan 
minimal 15

Pemotongan lembaran atap 
dapat dilakukan dengan 
menggunakan gergaji kayu 
atau gergaji listrik.

REKOMENDASI PEMOTONGAN GENTENG

GENTENG ONDUVILLA

α < 60% ( α > 60% (

18

Untuk penyelesaian pada gambar di 

samping, lembaran genteng ONDUVILLA® 

ditekuk untuk memastikan tidak ada air 

yang masuk ke dalam.

Gunakan nok tepi (closure cup) untuk 

menyempurnakan hasil pemasangan

Arah angin

Arah angin

Untuk faktor estetika penyelesaian samping 

(Finishing) dapat menggunakan atap 

lisplang samping (Verges) ONDUVILLA® 

yang dipaku/sekrup pada puncak dan 

samping interlock.

Ditekuk

Gable end

VERGE PIECE
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PANDUAN PEMASANGAN

GENTENG ONDUVILLA®

Ondulair® Slim

Hip

Apron piece

Appro
x. 4

0cm

45°
Slim cap

Slim cap

Gunakanlah Ondulair® Slim untuk mendapatkan 

kekedapan air  pada pertemuan jurai luar dan nok/

Pada bagian nok, potonglah Slim Cap dengan 

sudut 45o dan disekrup. Posisi Slim Cap pada ba-

gian nok harus menumpang/overlap pada Slim 

Cap bagian jurai luar.

2 31

SAMBUNGAN JURAI LUAR - NOK/RABUNG

SAMBUNGAN KE DINDING SAMPING

Side wall 
abutment with 
ONDUVILLA®

Aluminium 

Aluminium 

Silicone 

Silicone 

Potonglah atap ONDUVILA® sesuai kebutuhan 

untuk sambungan ke dinding samping seperti 
gambar di atas

.
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Penggunaaan.strap bracing pada jurai luar untuk 

dudukan sekrup pemasangan Slimcap.

    ONDUVILLA® 

    Slimcap

    Strap Brace 0,8 mm x 30 mm

A

B

C

4

A

B

C Aluminium 
Z Profile

Apron piece

Spacers Air gap approx. 1,5cm
Silicone 
mastic

Aluminium 
Z Profile

Plastic 
clips

Silicone 
mastic

Celah ventilasi antara dinding dan  dapat 
dijaga dengan  (plastic clips) yang terpasang 
pada overlap dan bagian tengah 

Letakkan dan sekrup ventilasi pada posisi 
yang diinginkan, menggunakan cara overlap 
yang sama dengan pemasangan genteng.

Tutup gelombang pada ventilasi dengan 
gelombang genteng di setiap sisi (kiri dan 
kanan).

Persiapkan reng dengan jarak seperti 
di gambar

Pasangkanlah dengan benar dengan mem-
perhatikan 
terhadap arah aliran air.

19

Pasanglah sebuah modul di jurai luar yang terdiri dari 

2 Slim Cap (yang telah dipasang bersama Ondulair® 

Slim), potonglah pada as tengah dengan sudut yang 

sesuai dengan kemiringan atap.

Pasang ke dinding dengan alumunium Z-profile.

Untuk kekedapan air gunakanlah Silicone mastic 

(ONDUMASTIC®)pada bagian atas Z-profile ke dinding.

Slim cap Nok

Slim cap Jurai luar



ti 

Aluminium 
Z Profile

Apron piece

Spacers Air gap approx. 1,5cm
Silicone 
mastic

Aluminium 
Z Profile

Plastic 
clips

Silicone 
mastic

SAMBUNGAN PADA DINDING ATAS

Celah ventilasi antara dinding dan apron piece dapat 
dijaga dengan spacer (plastic clips) yang terpasang 
pada overlap dan bagian tengah apron piece.

21

ROOF VENT

Letakkan dan sekrup ventilasi pada posisi 
yang diinginkan, menggunakan cara overlap 
yang sama dengan pemasangan genteng.

Tutup gelombang pada ventilasi dengan 
gelombang genteng di setiap sisi (kiri dan 
kanan).

21

SKYLIGHT

Persiapkan reng dengan jarak seperti 
di gambar

Pasangkanlah dengan benar dengan mem-
perhatikan overlap adapator dan skylight 

terhadap arah aliran air.

21
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Alumunium Z-profile kemudian dipasang ke dinding 

dan diperlukan silicone mastic (ONDUMASTIC) 

di sepanjang Z-profile bagian atas yang bertemu 

dengan dinding.

16cm
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KEMIRINGAN ATAP 

15O DAN LEBIH

KEMIRINGAN ATAP 

10O - 15O

ONDULINE®

21

1.  Jarak reng max. 60 cm

2.  Jarak overlap vertikal = 20 cm 

3. Overlap samping/ horizontal = 1 gelombang

4a. Rangka baja ringan menggunakan 11 buah sekrup tiap lembar (5-3-3)

4b.  Rangka kayu menggunakan 19 buah paku tiap lembar (9-5-5)

5. Jarak max. overhang 7 cm

1.  Jarak reng max. 45 cm

2.  Jarak overlap vertikal = 20 cm 

3. Overlap samping/ horizontal = 1 gelombang

4a. Rangka baja ringan menggunakan 14 buah sekrup tiap lembar (5-3-3-3)

4b.  Rangka kayu menggunakan 18 buah paku tiap lembar (9-3-3-3)

5. Jarak max. overhang 7 cm

PANDUAN PEMASANGAN PADA RANGKA BESI & RANGKA KAYU KEMIRINGAN ATAP 5 – 10o
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KEMIRINGAN ATAP KEMIRINGAN ATAP
 - 

22

1  Pasanglah atap seperti yang tertera pada 

gambar, dimulai dari no. 1, 2, dan seterusnya.

2  Pemasangan genteng mengikuti pola “susun bata”/

zig-zag, agar tidak terjadi penumpukan 4 lembaran 

atap pada setiap sudut lembaran atap, yang 

mengakibatkan celah yang rawan tampias.

3  Jarak overlap (bagan yang tumpang tindih) ke 

samping adalah 2 (dua) gelombang.

4  Jarak overlap ke atas adalah 32 cm.

1  Perhatikan urutan pemasangan 

sekrup, dimulai dari no. 1, 2, 

dan 3 pada setiap sudutnya 

(agar atap tidak bergeser).

2  Lanjutkan ke nomor 4 

sampai 20. Pandu kelurusan 

pemasangan sekrup dengan 

benang.

PERHATIKAN:

1  Jarak awal reng = 20 cm (200 mm) lihat gambar Detail 1 di bawah.

2  Jarak antar reng berikutnya = 24 cm (240 mm).

3  Overlap ke arah atas = 32 cm (lihat gambar Detail 2 di bawah).

4  Overhang / teritisan atap yang terjadi panjangnya 7 cm (70 mm)

URUTAN PEMASANGAN ATAP URUTAN PEMASANGAN 
SEKRUP

POTONGAN

PANDUAN PEMASANGAN PADA RANGKA BESI & RANGKA KAYU KEMIRINGAN ATAP 5 – 10o
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1. Jarak overlap sayap nok dan lembaran

min. 13 cm.

2. Jarak overlap nok samping min. 12,5 cm.

3a. Rangka besi menggunakan 8 buah sekrup 

4-4)

3b. Rangka kayu menggunakan 16 buah paku 

8-8)

PEMASANGAN NOK

Pemotongan lembaran atap 

dapat dilakukan dengan 

menggunakan gergaji kayu 

atau gergaji listrik.

REKOMENDASI PEMOTONGAN ATAP

PANDUAN PEMASANGAN PADA RANGKA BESI & RANGKA KAYU

ONDULINE®

max. 60 cm 

dengan kemiringan rangka minimal 15o.

NOK ONDULINE

PAKU 
ONDULINE

OVERLAP

22 cm

ONDULINE

RENG

21 cm

2
3

1

a

20 cm

NOK ONDULINE

PAKU 
ONDULINE

OVERLAP

22 cm

ONDULINE

RENG

2
3

1

b

22 cm

21 cm 21 cm

21 cm

23

13 cm



PANDUAN PEMASANGAN

PT Onduline® INDONESIA 

JARAK MAX.
ANTAR RENG

KEMIRINGAN 
ATAP

JARAK MAX.
LISTPLANG

JARAK OVERLAP OVERLAP SAMPING
LUAS EFEKTIF 

AREA

>15˚
(di atas 27%)

10 – 15˚
(17 - 27%)

5 – 10˚
(9 - 17%)

Max 60 cm 7 cm 20 cm 1,53 m21 gelombang

Max 45 cm

Jarak Reng: 24 cm

Jarak Reng 1&2: 20 cm

7 cm

7 cm

20 cm

32 cm

1,53 m2

1,27 m2

1 gelombang

2 gelombang

24
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ONDULINE®

PANDUAN PEMASANGAN ATAP LENGKUNG

Apabila Anda telah memiliki rancangan rangkanya, lanjutkan dengan menyusun bagian-

bagian pada posisi reng yang tepat:

1. Puncak Kubah: (kemiringan < 17%), jarak maksimal adalah 36 cm
2. 17% < kemiringan < 27%, jarak maksimal adalah 45 cm
3. Kemiringan > 27%, jarak maksimum adalah 60 cm

Pada puncak atap (kemiringan: 0%)
1. Hindari overlap lembaran (tempatkan lembaran atas terpusat ditengahnya)

2. Kelebihan lembaran tidak melebihi 7 cm

3. Jarak samping: 2 gelombang
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ONDULINE® juga cocok dan dapat dipasang 
langsung di rangka kayu atau besi pada 
dinding luar bangunan, untuk menambah 
daya tahan terhadap cuaca sekaligus 
menambah tingkat kedap suara pada 
dinding bangunan. 

ATAP KONVENSIONAL

ONDULINE® memberikan sistem atap ringan 
terbaik untuk berbagai aplikasi atap pada 
bangunan Anda.

ATAP LENGKUNG

APLIKASI

WALL CLADDING

Karakter ONDULINE® yang fleksibel  

membuat produk kami cocok dan mudah 

digunakan pada desain rangka lengkung 

sekalipun.

Dengan memperhatikan aspek teknis 

produk dan pedoman pemasangan yang 

sudah ditentukan, maka Anda dapat 

berkreasi dengan model atap lengkung  

dan menikmati keindahan serta nyamannya 

ONDULINE®.

26



UNDERSHEETING

ONDULINE® dapat berfungsi sebagai lapisan 
tahan air tambahan di bawah atap. Fungsi 
utamanya adalah untuk menambah kekuatan 
atap sekaligus membantu meredam panas 
dari cuaca dan mengurangi suara berisik 
hujan di atap.

OVERSHEETING

Pada saat memperbaiki atau memperbaharui atap 
lama, biasanya kita dihadapkan pada dua pilihan: 
Mengganti, atau dilapisi atap baru (oversheet).

Jika pilihan jatuh pada poin kedua, maka pemakaian 
ONDULINE® adalah pilihan terbaik karena selain 
ringan, tahan lama, fleksibel dan ekonomis, atap 
ini juga mudah dipasang dan tidak memerlukan 
perawatan khusus.

Sistem oversheet ONDULINE®  juga telah disesuaikan 
untuk mengantisipasi berbagai variasi konstruksi atap 
bangunan yang Anda rancang.
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ONDULINE® dapat berfungsi sebagai lapisan 
tahan air tambahan di bawah atap. Fungsi 
utamanya adalah untuk menambah kekuatan 
atap sekaligus membantu meredam panas 
dari cuaca dan mengurangi suara berisik 
hujan di atap.

Pada saat memperbaiki atau memperbaharui atap 
lama, biasanya kita dihadapkan pada dua pilihan: 
Mengganti, atau dilapisi atap baru ( ).

Jika pilihan jatuh pada poin kedua, maka pemakaian 
ONDULINE® adalah pilihan terbaik karena selain 
ringan, tahan lama, fleksibel dan ekonomis, atap 
ini juga mudah dipasang dan tidak memerlukan 
perawatan khusus.

Sistem oversheet ONDULINE®  juga telah disesuaikan 
untuk mengantisipasi berbagai variasi konstruksi atap 
bangunan yang Anda rancang.

ONDULINE® TILE
PANDUAN PEMASANGAN
Garansi ONDULINE® TILE berlaku dengan syarat:

• Pemasangan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan ONDULINE® TILE.

• Sistem atap ONDULINE® TILE dipasang dengan aksesoris dan sekrup ONDULINE® TILE.

SISTEM

PENYANGGA
LEMBARAN MULTIPLEX FULL RANGKA BATANG RENG

Sudut kemiringan

atap

Kemiringan

5°-10°

Kemiringan

>10°

Kemiringan

5°-10°

Kemiringan

>10°

Overlap vertikal 110 mm (11 cm) 110 mm (11 cm)

Ovelap horizontal

(ke samping)

240 mm (24 cm)

(2 gelombang + 1 datar)

96mm (9,6 cm)

(1 gelombang)

240 mm (24 cm)

(2 gelombang + 1 datar)

96mm (9,6 cm)

(1 gelombang)

Jarak Reng Multiplex 9 mm atau 12 mm

• 230 mm (23 cm)

• Jarak reng ke-1 dan 2

= 150 mm (15 cm)

• 460 mm (46 cm)

• Jarak reng ke-1 dan 2

= 380 mm (38 cm)



Rumah pribadi

GENTENG ONDUVILLA

Rumah pribadi

Overlap 11 cm, dengan garis timbul. Tanda 

UP menunjukkan bagian tepi atas lembaran 

atap untuk memudahkan instalasi

Posisi sekrup ditandai 

dengan garis timbul pada 

lembaran

1 sekrup per gelombang 

pada tepi bawah atap

1 sekrup

untuk setiap

2 gelombang

Bagian yang menggantung maksi-

mum 35 mm dari tepi bawah atap.

Mulailah baris ke-2 dengan lembaran atap 

yang dibagi menjadi 2, membentuk pola 

susun bata. Hal ini untuk menghindari 

penumpukan 4 lembar atap di tiap sudutnya.

ONDULINE® TILE PANDUAN PEMASANGAN

18 sekrup per lembar. Mulailah 

dengan menyekrup tiap ujung 

terlebih dahulu.

2

4

1

3
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REFERENSI PROYEK

Rumah pribadi

GENTENG ONDUVILLA®

Rumah pribadi

30

Residensial, Padang



Gedung Tata Kota Batam Center, Batam

Residensial, Padang

Perkantoran, PekanbaruSekolah Dharmayudha, Pekanbaru

Sekolah, Jakarta Lab School, Semarang

Komplek Dinas Perhubungan, Jakarta
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ONDULINE®

REFERENSI PROYEK

Residensial, Jakarta

Pasar Tradisional, Pontianak

Kantor DPRD, Boyolali



Tempat Rekreasi, Makassar

Gedung Serba Guna Walisongo, Salatiga

Kantor KPU Sorong, Papua

PRODUK 
ONDULINE® 

SUDAH MASUK 
& TERPASANG 

DI PAPUA

33
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BARDOLINE PRO®

REFERENSI PROYEK

SPESIFIKASI:

TYPE:

Ceramic dusting

Bitumen

Glass-Fibre 100gr

Bitumen

Silica sand

Bardoline Pro adalah atap shingles bertarap inter natio nal yang ringan dan 

dapat diapli ka sikan untuk berbagai jenis atap dengan cara pemasangan 

yang mudah. Bardoline Pro mewujudkan bangunan Anda lebih menarik, 

aman dan nyaman.

Ukuran/lember : 100 x 34cm

Ketebalan : 3,4 mm

Fiberglass Weight : 110gr/m2

Berat : 10,5kg/m2

Isi Pack : 21 lembar

Luas Efektif/lembar : 0,145m2

Luas Efektif/pack : 3,045 m2

Pilihan warna:

 Rectanguler 3 tone brown

 Rectanguler Black

Pilihan warna:

 Beaver Terracotta

 Beaver Slate Grey

Beaver Rectangular

1
9

,5
 cm

1
4

,5
 cm

3
4

 cm

100 cm 100 cm



BITULINE®

REFERENSI PROYEK

35

Granulated 
mineral surface 
protection

Polyethylene film

Fiberglass or polyester 
reinforcement

Plastomeric (APP) modified 
bitumen of elastomeric (SBS) 
modified bitumen

Polyethylene film
Polyethylene film

Fiberglass or polyester 
reinforcement

Plastomeric (APP) modified 
bitumen of elastomeric (SBS) 
modified bitumen

PILIHAN WARNA:

PP 40 M
 Grey Granule

PP 40 M
 Red Granule

EP 400
Anti Racine

PG 300PP 300

BITULINE® merupakan 

waterproofing membrane 

(yang diaplikasikan dengan cara 

dibakar gas torch). BITULINE® 

dapat di aplikasikan pada 

bidang atap datar maupun 

miring pada dak beton, teras, 

permukaan ruang bawah tanah 

dan kolam renang.

ANTI BOCOR

TEKNOLOGI TINGGI

TERSEDIA BERAGAM 
TIPE DAN WARNA

SPESIFIKASI:

UKURAN : 10m x 1m BERAT : 3,5kg/m2
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PERLINDUNGAN UNTUK SEMUA

Nilai yang tertanam pada produk kami adalah kemudahan, reliabilitas dan komitmen. Komitmen disini berarti “perlindungan untuk semua.” 
Misi yang terus kami jalankan adalah untuk melakukan aksi menjaga lingkungan yang berkesinambungan pada setiap lapisan bisnis kami dari 
mulai produk, proses produksi hingga kepada masyarakat dan bumi. Kami selalu berusaha meningkatkan cara kerja kami, demi menyediakan 
sebuah solusi atap yang berkelanjutan dengan harga terjangkau kepada para konsumen kami, demi meningkatkan hidup masyarakat dan 
lingkungan tempat tinggal. 

Bagi kami, prinsip berkesinambungan ini lebih dari sekedar ucapan. Karena harus dapat terintegrasi sepenuhnya dalam model bisnis kami, 
termasuk terhadap lingkungan, ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Kami menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab kami untuk ikut 
mendorong, memastikan sebuah masa depan yang berkelanjutan, lebih bersih, lebih hijau bagi kami, partner bisnis kami, masyarakat dan 
pelanggan kami. Dan kami akan terus mengambil peran besar dalam aksi ini.

  Produk Ramah Lingkungan

Onduline® Group memiliki teknologi yang 
ramah lingkungan. Kami memiliki nilai jejak 
karbon yang rendah dan telah mendaur ulang 
200.000 ton bahan setiap tahunnya. Pabrik 
kami juga dilengkapi dengan sistem pengola-
han gas buang dan tidak menghasilkan limbah 
cair dalam bentuk apa pun. 

Produk kami bahkan memiliki keunggulan 
tersendiri dalam membantu memelihara 
lingkungan, karena bahan dasarnya yang 
berasal dari serat daur ulang dan menggu-
nakan bahan pewarna alami.

Kelebihan lainnya, seluruh produk kami 
bebas unsur asbestos. Bahkan kami akan 
segera mempublikasikan Deklarasi produk 
ramah lingkungan (Environmental Product 
Declaration - EPD) untuk menambah standar 
ISO 14021 dan memenuhi kebijakan konten 
daur ulang serta nilai jejak karbon kami. 

  Bukti Onduline®

Di era yang dipenuhi dengan komunikasi 
tentang kepedulian akan lingkungan, sangat 
penting untuk memberikan bukti dan fakta 
sekaligus konfirmasi dari pihak ketiga. Pen-
capaian Onduline® secara berkala diakui oleh 
berbagai organisasi dan yayasan terpercaya.

Sebagai contoh, kami meraih sertifikasi VAR 
1016 untuk proses daur ulang dengan dam-
pak tertinggi, yang menjadi salah satu elemen 
sertifikasi LEED  untuk operasional gedung 
yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 
Selain dari jejak karbon yang kami lakukan 
bersama Pur Project, sebuah profesional yang 
terkenal di bidang ini.

Luas Efektif/pack : 3,045 mLuas Efektif/pack : 3,045 m

36 



37

SNI (STANDAR NASIONAL INDONESIA) UNTUK LEMBARAN BITUMEN BERGELOMBANG (LBB)

Perkembangan yang makin pesat dalam dunia bahan bangunan membuat konsumen memiliki 

berbagai macam pilihan bahan bangunan dengan kualitas yang berbeda-beda. Untuk menjaga 

agar konsumen dapat menggunakan produk dengan kualitas yang baik, maka pemerintah melalui 

Badan Standarisasi Nasional (BSN) menentukan standar kualitas produk yang baik melalui 

sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sebagai pionir produsen atap lembaran bitumen di Indonesia, PT Onduline® Indonesia ikut aktif 

membantu pemerintah dalam merumuskan standar Lembaran Bitumen Bergelombang dan 

pemasangan atap yang baik. Partisipasi ini terlihat dalam pertemuan dan konsensus nasional 

bersama Badan Standarisasi Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman, 

Kementerian Pekerjaan Umum Bandung, Para pakar dari dalam dan luar negeri, serta berbagai 

narasumber dan lembaga terkait.

PT Onduline® Indonesia ini akhirnya membuahkan hasil dengan ditetapkannya 2 pedoman SNI 

oleh BSN melalui surat Keputusan Kepala Badan Standarisasi Nasional nomor 49/KEP/BSN/4/2012, 

tanggal 19 April 2012, dengan nomor dan judul SNI sebagai berikut:

• SNI 7711.1:2012: Spesifikasi dan metode uji produk lembaran bitumen bergelombang

• SNI 7711.2:2012: Tata cara pemasangan lembaran bitumen bergelombang untuk atap

Dengan diterbitkannya SNI tersebut, kini konsumen lembaran bitumen bergelombang dapat 

memilih produk dengan kualitas yang baik , sekaligus mendapatkan informasi standar cara 

pemasangan atap yang baik, sehingga konsumen mendapatkan manfaat produk tersebut dengan 

optimal.
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