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Kemény és rugalmas kőrisfa régóta a jármű,
torna- és sportszergyártás és a belsőépítészet
egyik legkeresettebb alapanyaga. Dekoratív
rajzolatú, világos színű fájából padlóburkola-
tok, bútorok és beltéri nyílászárók készülnek.
A hőkezelés eljárás során a kőrisfa megtartja a
fent említett kiemelkedő tulajdonságait, sőt
ezek újabbakkal egészülnek ki. Ezen új tulaj-
donságok, mint a meleg méz vagy kávébarna
szín, a megnövelt mérettartósság, a gombák-
kal és rovarokkal szembeni ellenállás a natúr
kőrisfára nem jellemzők.
A hőkezelés folyamata során a fát először tel-
jesen kiszárítják, majd fokozatosan 195 illetve
215C°-ra hevítik. A 195C°-on kezelt anyag
színe méz, a 215C°-on kezelté csokoládébar-
na lesz. Végül a fát hagyják kihűlni miközben
fokozatosan visszaállítják annak nedvességtar-
talmát.
Az alábbi táblázatban a hőkezelt és a natúr
kőrisfa tulajdonságait hasonlítjuk össze:

Termékek
Azon felhasználási területeken, ahol a kiemel-
kedő tartósság, a nagyfokú tartósság valamint
az exkluzív megjelenés elsőrendű szempont a
hőkezelt kőris tökéletes megoldást jelent.
Cégünk kültérben használható SUNWOOD
termékek széles választékát kínálja, amelyek
bármilyen időjárási viszontagságok között
megállják a helyüket. Hagyományos teraszbur-
kolatok különböző keresztmetszeti profilokkal
és rögzítési módokkal, párnafák, ragasztott
gerendák, felhasználóbarát Quick-Deck®
teraszburkolatok, árnyékolók és kültéri hom-
lokzati burkolatok mind-mind megtalálhatók
kínálatunkban.
Tömörfa padlóburkolataink Olaszország,
Skandinávia, Franciaország, Egyesült
Királyság és Németország után itthon
is egyre keresettebbek, köszönhetően egyedi

megjelenésüknek, meleg színárnyalatuknak. A
SUNWOOD svédpadlók és ipari parketták

vizes helységekben és
padlófűtés esetén is
használhatók, nem
repednek, nem változ-
tatják méretüket, nem
csavarodnak.

SUNWOOD burkolatok

További információ: Wood Group Kft, www. woodgroup.hu, info@woodgroup.hu

Sűrűség (kg/m3) 690 590

Hajlító szilárdság (N/mm2) 102-120 96,6

Egyensúlyi fanedvesség beltérben (%) 8 4,6

Egyensúlyi fanedvesség kültérben (%) 18 7,9

Keménység (N/mm2) 30-46 29,4

Szín Sárgásfehér Mézbarna, kávébarna

Tartóssági kategória 4 v. 5 - nem tartós 1 - nagyon tartós

Padlóburkolat                                      Teraszburkolat                        Homlokzatburkolat

Natúr köris           Hőkezelt kőris





Az égetett agyag ősi, évezredek óta bevált
építőanyag, jó hírnevét sokrétegűségének
köszönheti. Az égetett agyag kézi falazó-
elemes épület egészséges és kellemes lakók-
límájú, több generációt képes kiszolgálni élet-
tartama alatt, statikai szempontból stabil és
biztonságos. Az égetett agyagból gyártott
falazóelem az épületet érő valamennyi külső és
belső igénybevétel felvételére alkalmas. Ennek
alapján jó hőszigetelő és hőtároló, magas
nyomószilárdsági értékkel rendelkezik, alakvál-
tozása csekély, könnyen megépíthető belőle
az építmény, jól vakolható, s kedvező hang-
szigetelési értékkel rendelkezik. Az égetett
agyag, mesterséges építőkő történelmének
ötezer éve során alig változott. E mesterséges
kő szerény méltósággal, sziklaszilárdan őrzi
múltját és jövőjét. A tégla nemcsak tégla,
hanem melegség, otthon, béke, az emberiség
történelmét szilárdan őrző és formáló elem. Az
1887 óta működő Tápiógyörgyei Téglagyár
üzemeltetését 1998-tól vette át a Komjáti Kft. A
gyártás során a hagyományok megőrzése mel-
lett új téglák jelentek meg a gyár kínálatában.
Az elmúlt évek folyamatos innovatív
tevékenységei az ismert versenytársak által
már bevezetett és igencsak terjedté vált

falazóelem típusok a gyár saját kínálatban való
megjelenését célozták. A TÁPIOTHERM, mint
márka az utóbbi években egyre ismertebbé
vált részben a riválisok árképzéseihez képest a
hazai fogyasztók pénztárcájához mért fo-
gyasztói árak és a mellé rendelt műszaki
minőségnek köszönhetően. A gyár hangsú-
lyozza a műszaki minőséget, amit nem szabad
az esztétikával összekeverni! Az új innovatív
termékek méreteiket illetően megegyeznek a
többi téglával, azonban jelentősebb
mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek
hazánkban gyártó multinacionális riválisok által
nyújtott termékekhez képest. Manapság
rengeteg tégla, falazóelem típus áll ren-
delkezésre az építkezők számára. Így a
téglagyár 2009-ben igazodva a fogyasztói
igényekhez ezúttal jelentősen szűkíti ter-
mékkínálatát! Ez azt jelenti, hogy a közel-
jövőben a TÁPIOTHERM márkanév alatt a 30
N+F, 10/19 N+F, 10/24 N+F falazóelemeket
kívánja a vállalkozás gyártani. A gyár figyelem-
be véve a felsorolt anyagokra vonatkozó ala-
csony habarcsigényt, munkaigényt, hőszi-
getelő képességet döntött úgy, hogy kínálatát
a jelentősebb érdeklődésre számot tartó ter-
mékeire összpontosítja. A gyár téglái esetében

Szűkülő választék, bővülő kínálat
TÁPIOTHERM-ből
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a konkurenciával szemben
érdemes figyelembe venni,
hogy óriási differencia
tapasztalható a kereskedel-
mi forgalomban kapható
márkák között. Némely
gyártók, akik komoly anyagi
hátterük révén évek óta
hatalmas médiakampányt
folytatnak termékeik nép-
szerűsítésére, olyan ténye-
zőket emelnek ki, melyek
nem feltétlen létszükséges
paraméterek egy épület
falazatának elkészítése tek-
intetében, ugyanakkor
érthetően bizonyos
hiányosságokra nem hívják
fel a figyelmet. A tápiógyör-
gyei gyárban gyártott TÁPIÓTHERM
hagyományos égetési technológiával készül.
Így szemben némely gyártók által ún. „reduk-
tív”, modern eljárással égetett, azaz gázos
technológiával gyártott kerámia elemekkel
szemben nem egységes színben kapható. Ám
ez az említett gázos technológiával szemben
nem megy a termék statikai jellemzőinek
rovására. A modern eljárással készült elemek
fizikai szempontból jóval törékenyebbek,
vékonyabbak, hiszen örült módon növelik a
falazóelemekben a lyukak számát, ami leve-
gőtérfogatnövekedés mellett, hőszigetelő-
képességi javulást eredményez. Mindez
viszont más fontos tényezők romlását idézi elő!
A TÁPIÓTHERM téglák nincsenek kivékonyít-
va, így nem veszítenek szilárdságukból!
A TÁPIÓTHERM márkanév alatt kapható ter-
mékek megfelelnek a mai kor követel-
ményeinek, gyors bedolgozhatóság, méret-

tartás, nagy szilárdság jellemzi ezeket a ter-
mékeket, melyet a beépítők, kőművesek,
fejlesztők egyaránt elismernek, akik már dol-
goztak termékeinkkel. Bizonyos gyártók apró
betűvel jelölik meg, hogy a falazóelemükre
megadott kitűnő hő átbocsátási érték
hőszigetelő vékonyvakolattal együtt mért érték!
A TÁPIÓTHERM termékek esetében natúr,
nyers elemre bevizsgált értéket olvashatunk!
Hiszen minden hazánkban gyártott tégla,
falazóelem ugyanabból az agyagból készül,
így a mért jelentős különbségek nem
véletlenül alakulnak ki, főként, hogy a
TÁPIÓTHERM elemek esetében alkalmazott
hagyományos technológia hővezetési tekintet-
ben nem jár sem előnnyel, sem hátránnyal.
Így mindenkinek csak javasolni tudjuk, te-
kintse meg termékeinket, tégláinkat,
falazóelemeinket és utána döntsön miből is
kíván építkezni!

KOMJÁTI Kft.

Téglagyár
2767 Tápiógyörgye, Temető út 6.

Tel./fax: 0036 (53) 383 855; 383 090

Telephely
2766 Tápiószele, Ceglédi út 40.

Tel./fax: 0036 (53) 380 277; 380 255
Mobil: 0036 (20) 320 3024

E-mail: komjati@komjatitegla.hu 
Internet: www.komjatitegla.hu

TÁPIÓTHERM 30 
N+F FALAZÓBLOKK

MÉRETEK: 30×24,5×24
ANYAGSZÜKSÉG: 16 db/m2

RAKLAPONKÉNT: 70 db/rkl

TÁPIÓTHERM 10/24 
N+F VÁLASZFALTÉGLA

MÉRETEK: 38×10×24
ANYAGSZÜKSÉG: 10 db/m2

RAKLAPONKÉNT: 108 db/rkl

TÁPIÓTHERM 10/19 
N+F VÁLASZFALTÉGLA

MÉRETEK: 38×10×19
ANYAGSZÜKSÉG: 13 db/m2

RAKLAPONKÉNT: 129 db/rkl
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A növekvő energiaárak mellett egyre többen
szánják rá magukat, hogy lakásukat, házukat
szigeteljék. Ahol nehezen kivitelezhető, vagy
egyáltalán nem megoldható a külső hőszigete-
lés, ott pontos tervezés mellett hatékony meg-
oldás ehet a belső hőszigetelés. Ez egysze-
rűbbé, olcsóbbá és lakásonként is kivitelezhe-
tővé teszi a felújítást. Az új építésű családi- és
társasházaknál, régebbi építésű házak felújítá-
sánál eddig alapvetően a falakra kívül elhelye-
zett hőszigetelést alkalmazták.
A fűtési költség csökkenésében megmutatko-
zó hatékony hőszigetelés, a belső térben
tapasztalt kellemes hőérzet ellenére ennek a
módszernek több hátránya is van: 

• A szigetelő rendszer csak költséges állvány-
zat felépítésével helyezhető fel, 

• Társasházaknál a lakók egységes döntése
szükséges, az utólagos kiépítés szinte lehe-
tetlen. 

• Védett, túldíszített  és műemléki homlokza-
toknál szintén nem lehetséges a külső hőszi-
getelés. 

• A technológiából adódóan fagyveszély ese-
tén nem alkalmazható 

Ezeket a hátrányokat küszöböli ki az
INHEMIWA ® beltéri falszigetelő rendszer.

Milyen is az INHEMIWA® belső falszigetelő
panel?

Ez egy védett magyar találmány, célja az ismert
hiányosságok kiküszöbölése. Segítségével
megakadályozható a hő és zajsugárzás, vala-
mint a nedvesség párolgás útján történő tova-
terjedése, egyszerűen és jó hatásfokkal. A
szabadalmaztatott eljárás és védett technoló-
gia, a jó minőségű alapanyagok garantálják a
belső hőszigetelést, ami egyedülálló energia
megtakarítást eredményez. Az INHEMIWA®
belső szigetelés, a precíz szerelési technológi-
ájával, az egyik legtökéletesebb belső falszige-
telő rendszer. A több réteg meggátolja a ned-
vesség feltételeinek kialakulását. Időtállósága,
szilárdsága, felületi simasága és a vállal egy-
máshoz kapcsolódó panelek minden igényt
kielégítenek.
Tehát az INHEMIWA® belső hőszigetelő
panel = energiatakarékos megoldás! A
pénztárcáját ~70 %- kal kíméli ! Kiváló termé-
ket kap a vásárló, akár lakótérben vagy pad-
lástérben használja.

Az INHEMIWA® panel egy szabadalmazott
kompozit szerkezet, amely habosított poliszti-
rol keretprofilból és kettős , aluminizált légbu-
borék fóliából áll. A polisztirol lap és a buborék
fóliák között levegő réteg van. A nagy sűrűsé-

Ahol már csak az INHEMIWA® hő- és
hangszigetelő panel lehet a megoldás
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gű polisztirol alapanyag víztaszító tulajdonságú
és nem éghető. Az alapanyagok és a szaba-
dalmazott kialakítás együttesen biztosítják,
hogy a szabványos B30-as falazóelemen elhe-
lyezett hőszigetelő panel az U=1,43 W/m˛K
hőátbocsátási tényezőt az ÉMI vizsgálat szerint
U=0,44 W/m˛K értékre csökkenti. Ezáltal
mintegy 70%-os energia megtakarítás érhető
el. 
Épületfalazatok U értékének csökkentése
INHEMIWA® hőszigeteléssel

Az INHEMIWA® panel vastagsága 4 cm, mely
alkalmazható új –és régi építésű családi –és
társasházaknál, panelházaknál, műemléki épü-
leteknél, túldíszített homlokzatoknál, valamint

különösen előnyösen alkalmazható tetőterek-
ben.
Az INHEMIWA®  alkalmazása esetén több
előnnyel számolhatunk: 
1. Bármilyen évszakban szerelhető;

2. Egészben és részlegesen is szigetelhető a
lakás, pénztárcától függően; pl: csak azt a
falat kell szigetelni, amely a leghidegebb

része a lakásnak és ott csapódik le a pára.
NINCS TÖBBÉ PENÉSZ;

3. A belső elhelyezésből adódóan nem kell áll-
ványozni;

4. Ragasztható, dűbelezhető, könnyen vágha-
tó, nem kell kötésbe rakni, lépcsős perem-
mel kapcsolódnak egymáshoz;

5. A fal kifelé szabadon lélegzik;

6. A nedves és penészes lakásban a komfort
érzetet növeli;

7. A panel alapteste nem éghető, önkioltó;

8. Egységes, homogén szerkezetű, jól glettel-
hető, festhető, tapétázható;

9. Új építésű házaknál nem szükséges vakolni.

10. Az alapanyag nagy sűrűsége biztosítja,
hogy a környezetből nem vesz fel vizet és
nem ereszti át;
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11. A padlástér lakótérré alakításakor, gyorsan
szerelhető, könnyű, stabil;

12. Jó minőségű falak esetén 4 – 5 különféle
típusú ragasztóval szerelhető;

13. Egység csomagolva cca.3,90 kg/ 3 m2,-
ezáltal a nem liftes lakásokba könnyen fel-
hordható;

14. Többrétegű festett falak esetén, nem kell
eltávolítani a festéket,  3 – 4 fajta dűbellel
szerelhető;

15. A szerelést megkönnyíti a furatok + -tel
való jelölése .

16. A tetőtéri szigetelésnél nem kell leszedni a
cserepet, a padlásról – időjárástól függet-
lenül - lehet szigetelni. 

Nemzetközi találmányi lajstromszám:
06710214.5-2303PCT/HUCOOGD0002T
Európai publikációs szám: EP 1957725

Gyártó:
MAPO-Bau
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 
Telephely: H-2646 Drégelypalánk, Hrsz 0224.
Tel.: 0036-35- 567 045 
Fax: 0036-35- 567 046
E-mail: otto.palinkas@mapo-bau.hu
Kecskeméti telephely:
H-6000 Kecskemét, Bercsényi u. 5.
Tel.: 0036-76-504-460
Fax:. 0036-76-504-459
E- mail: kecskemet@mapo-bau.hu
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ÜVEG-ÁSVÁNY KFT.
Székhely: 1117 Budapest, Szerémi út 25.

Telephely: 8044 Kincsesbánya, Tatárhegy 3–5.
Telefon: (22) 578-478; Fax: (22) 578-461

E-mail: ua@uveg-asvany.hu
weblap: www.uveg-asvany.hu

márkanevű falszerkezeti habarcs és
építési ragasztó termékeinknél felhasznált kvarchomok alapanyagunk garantálja a
habarcsok állékonyságát, szilárdságát, tartósságát és könnyű felhasználhatóságát.
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A cserepes lemez
az egy- és többla-
kásos családi
házak, gazdasági
és közhasznú épü-
letek, templomok
és más műemlék
jellegű épületek
tetőinek modern,
tartós és esztéti-
kus befedését
szolgálja. A több-
fajta felületen való
felhasználhatósá-
ga, valamint a szé-
les színskála lehetővé teszi, hogy a tetőt a
homlokzattal és a környezettel összhangba
hozzuk. A lemezek szélessége 1,10 méter,
maximálisan 5,35 méter hosszúságú lehet.
Annak köszönhetően, hogy a lemezek konkrét
hosszúságban készülnek, a hulladék minimális
mennyiségre csökken. A cserepes lemez
súlya mindössze kb. 5 kg/fm, ami azt jelenti,
hogy a hagyományos cseréphez képest közel
tízszer könnyebb. A cserepes lemezeket olyan
épületek tetőinek befedésére lehet használni,
amelyeknek  dőlésszöge nem kisebb, mint 8°
(14%).
A cserepeslemez alá minden esetben páraáte-
resztő fóliát kell rögzíteni, abból a célból, hogy
elvezesse a párát, áteressze a levegőt, illetve
hang és hőszigetelés szempontjából is fontos.
A lemezek rögzítését az EPDM gumis gyűrűvel
ellátott 4,8 x 35 mm önfúrós csavarok szolgál-
ják. A gumi nem érzékeny a hőmérséklet inga-
dozásaira, biztosítja a rögzítés szorosságát. A
lemezeket egymás között 4,8 x 19 mm-es
önfúrós csavarokkal rögzítjük. A felhasznált
csavarok száma kb. 7-8 db/felület m2-re ami a
tető alakjától, valamint a bádogelemek mennyi-
ségétől függ.
A bádogelemek ugyanabból az anyagból, szín-
ben és bevonattal készülnek, mint a cserepes
lemez.

A cserepeslemezek gyors szereléséhez rész-
letes útmutató áll rendelkezésre.

Bevonati rendszer:

A lemezek bevonati rendszere az alábbiak sze-
rint tevődik össze:

Horganyréteg mindkét oldalon 275 g/m2

Passziváló réteg mindkét oldalon
Primer réteg mindkét oldalon
Színoldali festékbevonat, 25 μm, 35 μm, vagy
50 μm festékréteggel
Hátoldai védőlakk

A két oldalon horganyozott és több rétegű fes-
tékkel bevont cserepes lemezek garantálják a
hosszú élettartamot, és az átrozsdásodás elle-
ni védelmet. A lemez önmagát tisztítja a szeny-
nyeződéséket az eső könnyen lemossa.
A lemezek 25 μm fényes poliészter, vagy 35
μm matt poliészter, illetve50 μm pural festék-
bevonattal készülhetnek, ami a horganyréteg,
passziváló réteg, és primer réteg felett helyez-
kedik el.

A gyártás a magas szakmai tudással rendelke-
ző munkások által vezérelt gazdag és állan-
dóan modernizált gépparkon történik.
Rendszerünk sikerességének az alapja a min-
den apró részletre kiterjedő legnagyobb odafi-
gyelés és az állandó, legjobb minőségű gyár-
tás megőrzése.

POLMETÁL PRUSZYNSKI KFT
H-9736 Tormásliget, Ipartelep 127/5
Tel: 94/565-164, Fax: 94/565-165

Email: polmetal@pruszynski.hu
www.pruszynski.hu

Cserepeslemez tetőfedés





Egyre  nő az igényünk az épületeinkkel szem-
ben. 
Ezzel egy időben azonban kényelmi szempon-
jainkat sem kívánjuk feladni, amely komoly kihí-
vást jelent mind a tervezőknek, mind a kivitele-
zőknek.
Sajnos a látvány kedvéért gyakran háttérbe
szorulnak komoly épületfizikai kötelezettsé-
gek.
Nem árt, ha azt is figyelembe vesszük, hogy az
elmúlt évtizedekben rohamos változásokon
ment át a világ és vele együtt az életstílus is vál-
tozott.
Ha valóban modern és természetes otthonra
vágyunk, teljes rendszerében kell azt megter-
vezni és kivitelezni,hiszen a gyenge láncsze-
mek gyakran rejtve maradnak a kíváncsi tekin-
tetek elöl.
Az egyik ilyen igen fontos láncszem a hő és
hangszigetelés, amely napjainkban egyre
hangsúlyosabb szerepet kap.
Részben környezetünk másrészt pénztárcánk
védelme érdekében.

Néhány éve még utópiának tűnt a passzívház
fogalom , sőt az alacsony energiaigényű épü-
letekről is a legtöbben azt hitték hogy néhány
hóbortos szórakozása csupán.
Napjainkban azonban már szinte közismert
fogalmak , sőt az Unió országaiban az elkövet-
kező évtized  hőszigetelési előírása !
Nem véletlen hiszen a foszilis energiafelhasz-
nálásunk felét épületeink emésztik fel.

És már sokakat a jövő lehetőségeinek megis-
merése érdekel , az Autonóm ház , amely nem-
hogy alacsony energiafelhasználásával 
hanem a szolgáltatóktol függetlenül üzemeltet-
hető.

Ami mideggyikben közös a légtömör nagyonjól
szigetelő külső „burok”.

Íme egy a környezettel talán leginkább harmó-
niában álló szigetelőanyag a Thermofloc.
Hatékony hőszigetelő anyagoknak tekinthetjük
azokat a ritkán a természetben előforduló, álta-
lában mesterségesen előállított anyagokat,
amelyek + 10 C°-on mért hővezetési tényező-
je alacsonyabb 0,06W/mK-nél.
Milyen megoldást kínál THERMOFLOC ?
Hatékony, mert hővezetési tényezője 0,039
W/mK.
Természetes, mert tiszta napilap papírból
készül,az előállításhoz eggyetlen fát sem kell
kivágni.

Környezetbarát, mert 100% -ban újrahaszno-
sítható,komposztálható.
mert mindössze 5 Wh/m3 az
előállításához szükséges
energia felhasználás
mert jelentős energiát takarít-
hatunk meg vele, azonos szi-
getelésvastagság esetén is
(a lakosság az eggyik legna-
gyobb energia fogyasztó)

Ez mind szép és jó, de miért?
A szigetelőanyag diffúziónyitott, tehát a ház
nem veszíti el természetes páratechnikai tulaj-
donságait,a szerkezetbe jutó párából nem kép-
ződik kondenzvíz, ( megfelelő fóliák alkalmazá-
sa esetén!)
A hozzáadott sók (a legősibb favédő anyag)
megvédik a gombák, rovarok, rágcsálók táma-
dásától, elvonják a nedvességet a szerkezet-
től, viszont hevítés hatására víz kristályokat
bocsát ki, amely tűz esetén komoly védelmet
nyújt.
Mind nemzetközi mind hazai vizsgálatok bizo-
nyítják kiválló viselkedését.
Például az ÉMI Kht szentendrei laborjában
végzett mérés egy 10 cm vastagságú fa váz-
szerkezetbe befújt Thermofloc szigetelés tűzál-
lóságát vizsgálta melyszerint a fal külső oldalán

Egy szigetelőanyag,

ami egyszerűen természetes
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több mint egy óra elteltével jelentkeztek a láng
jelei!
Hőtárolási képessége és hangszigetelése sok-
szorosa az „olcsó” versenytársaihoz képest.
C=1944J/kg/K 
Amit szintén igazolt a fenti vizsgálat melyszerint
a fal külső oldali hőmérséklete a kb. 1000
fokos kemencetér hőmérséklet ellenére egy
óra elteltével mindössze 2 fokot emelkedett.
Mivel befúvásos technológiával kerül beépítés-
re, így biztosak lehetünk abban hogy ahová a
levegő eljut ott szigetelés is lesz a szerkezet-
ben.
A szakszerűen megválasztott testsűrűségnek
köszönhetően biztosak lehetünk abban, hogy
évek múltán sem roskad, nem esik össze!
Ráadásul nem szükséges a különféle épületré-
szekhez különböző anyagokat beépíteni, nincs
vágási hulladék, maradék anyag. Ez tovább
növeli jó ár-érték arányát.
Nem véletlen, hogy a világ számos országában

egyre elterjedtebb és már hazánkban is közel
egy évtizede szolgálja építő partnereink meg-
elégedettségét és természetesen ügyfeleink jó
közérzetét!
Ön is szeretne egy intelligens szigetelőrend-
szer elégedett birtokosa lenni:
Az anyagot a FELFÖLDI KFT forgalmazza
magyarországon.

8086 Felcsút, Szári u. 28.
Tel: 20-943-3893; Fax: 22-253-953 
E-mail: thermofloc@gmail.com
internet: www.thermoflocinfo.hu
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