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BELSŐÉPÍTÉSZET
Belső megoldások kültéri anyagokkal

A magyar ember „az én házam, az 
én váram” elvet vallja. Egy ház, 
egy lakás belsőépítészeti kialakí-
tása túlnyomórészt a hagyo-
mányos megoldásokkal történik. 
De tudjuk nagyon jól, hogy a 
magyar ember egy kicsit másként 
gondolkodik és vevő alternatív, 
nem megszokott megoldásokra.
Ilyen lehet, ha a falat beltéri 
falfesték helyett kültéri anyaggal 
vonjuk be. De nem homlokzati 
festékkel, hanem színező vako-
lattal, mely architektúrát ad a 
falazatnak.

Jelen anyagunkban azonban az 
egyik magyar gyártó termékeinek, 
kerámiatermékeinek kívánunk 
elsősorban teret adni.
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 Manapság a falazóelemeket vagy 
téglákat előállító, gyártó vállalatok a 
standard elemekre összpontosítanak. 
Különös tekintettel az emelkedő ingat-
lanáraknak köszönhetően, mely most 
fogja növelni az új építéseket. Az egyik 
gyártó azonban a hagyományos gyár-
tástechnológiájának köszönhetően oly 
módon tud fennmaradni napjainkban 
is a piacon, hogy rég elfeledett vagy 
egyedi funkciónak, funkcióknak 
megfelelő kerámia elemeket gyárt vagy 
épp egyedi igényeket elégít ki.

Laptéglájuk térburkolatként is használ-
ható, hiszen 4 cm vastag. Ám a 
belsőépítészeti felhasználást tekintve a 
4 cm vastag padlóburkolatként 
impregnálva és szükség szerint plusz 
felület kezelve alkalmas hideg-
padlónak, vagy vizes helységek burko-
lataként. Használhatjuk kandallóépítés-
nél vízszintes burkolatnak, belső 
ablakkönyöklő kialakításához vagy 
kályhakialakításnál is. A 2 cm vastag 
verzió a 4 cm vastag tégla ún. 
repesztéséből hozható létre. Ezt koráb-
ban a gyártó a felhasználóra bízta, de 

ma már kialakította saját rendszerén 
belül, hogy a repesztett darabokat 
készre alakítja, így a felhasználó már ezt 
kapja kézhez. Az így nyert 2 cm vastag 
darabok már alkalmasak függőleges 
felületek burkolására, de nagyon jó 
például épített vizes blokkok, 
elsősorban épített zuhanykabin pado-
zatának kialakítására, hiszen a gyártás-
ból eredő nem sima felületű kialakítás 
csúszásgátlás biztosít, csak itt is szüksé-
ges az impregnálás. Ez az elem 
ugyanígy alkalmas egyéb problémák 
megoldására, mint pl belső 
ablakkönyöklő, vagy épített faltartók 
leburkolására. Az impregnálást egyik 
esetben se felejtsük el!
Párkánytéglájuk nemcsak kültéri 
felhasználásra alkalmas, hanem az 
előbb már említett belső 
ablakkönyöklő felhasználásra, annak 
kialakítására is alkalmas lehet. Melyik 
megoldást választjuk? Nem elsősorban 
anyagi kérdés, hiszen nagyrészt meg-
egyezik az összeg, hanem az esztétika, 
az ízlés dönt e tekintetben.
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Nem ismert kéményköpeny elemük, 
melyet simán köpenyelemként hoztak 
forgalomba. A köpenyelem azonban 
alkalmas lehet oszlopok zsaluzatának 
vagy gépészeti felszálló vezetékek, 
csatornák nem túl jó helyen történő 
alkalmazása esetén ezzel az elemmel 
esztétikus eltakarásaként vagy burko-
lásaként. 

Az égetett agyagcső kisebb átmérővel 
rendelkező problémák eltakarására 
alkalmas, így az előbb felvázolt 
probléma szűkebb keresztmetszet 
vagy villamossági erősáramú, 
gyengeáramú rendszerek kábelveze-
tékei kiválóan takarhatóak ezzel a 
megoldással.
A borkedvelőknek érdemes a palack-
tároló elemet felfedezni. Ez a termék 
ráadásul komoly súlyterhelést bír, 
helynagyságától függően korlátos 
annak felhasználási lehetősége. Az 
igazi borkedvelőknek lehetőséget 
nyújt a korabeli és a modern építészeti 
hangulat felidézésére. Főleg, ha 
magyar borok kedvelője!
A legjellemzőbb felhasználás mégis a 

kisméretű tömör téglához köthető. 
Egyrészt ebben a téglatípusban sokan 
szeretik a korabeli hagyományokat 
feleleveníteni, így kevésbé tökéletes, 
használtnak tűnő vagy hibás gyártás-
nak titulált termékeinek megfelelő 
leválogatásával ún. idős vagy használt 
tégla benyomását keltve nyert piacot 
magának. Sokan ilyen elemeket 
keresnek különböző építészeti 
megoldásokhoz. A tégla másik 
felhasználási módja, hogy közvetlen 
burkolatként használva és nem 
levakolva azt homorú vagy domború 
feliratok, pecsétnyomok gazdagítják. 
Különösen a domború, úgynevezett 
pecsétes téglák kedveltek a vevők 
körében. Korábban ezt bontások során, 
illetve használt építőanyag kereskedők 
révén lehetett beszerezni. A különbség 
most az, hogy rendelni tudjuk a kívánt 
lenyomatott! 
E példányok egyértelműen burkolási 
célból kerülnek megrendelésre.

www.fertotegla.hu



Magyar fejlesztésű és gyártású környezetbarát ill. hipoallergén 
tisztítószerek, mosószerek széles választékban!

Telefon/fax: +36 42 953 498    Mobil: +36 70 770 2787
E-mail: info@cudyfuture.hu    Telephely: H-4400 Nyíregyháza Tünde u. 18.

Interneten is rendelhet!


