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BELSŐÉPÍTÉSZET
Esztétika egyedi műemlék téglákkal
A magyar ember „az én házam, az én váram” elvet vallja. Egy ház, egy 
lakás belsőépítészeti kialakítása túlnyomórészt a hagyományos 
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 
vakolattal, mely architektúrát ad a falazatnak.

Jelen anyagunkban azonban az egyik 
magyar gyártó termékeinek, kerámiater-
mékeinek kívánunk elsősorban teret 
adni.  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. 
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Az egyik gyártó azonban a hagyo-
mányos gyártástechnológiájának 
köszönhetően oly módon tud fennmar-
adni napjainkban is a piacon, hogy rég 
elfeledett vagy egyedi funkciónak, 
funkcióknak megfelelő kerámia eleme-
ket 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





Váltson 
LED-re most!

Tekintse meg online katalógusunkat:
www.praktiker.hu/eglo

www.praktiker.hu
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Az emberek többsége, ha meghallja, 
hogy cserépkályha, egy hagyományos 
fűtőeszköz jut az eszébe, amely nem illik 
a modern házába. Kétségkívül a cserép-
kályha a falusi házak, régi bérházak 
lakásainak kelléke, és stílusjegyeit is 
tekintve ott képzeli el a ma embere. Ám a 
gyártók, kivitelezők nem így gondolták 
és nemcsak fűtőeszközként, hanem 
belsőépítészeti elemként is tekintve az 
építményt alkalmazkodtak a kor 
követelményeihez. Ezen gondolatokból 
kiindulva rengeteg új modern kályhac-
sempét fejlesztettek, melynek eredmé-
nye között találhatjuk a Swarovski kristál-
lyal díszített cserépkályha, és a három-
szög alakú csempéből épített kályha 
megoldásokat is. Fontos betartani a 
kandallók és cserépkályhák építésénél a 

szabályokat, ám egy designer képzelete 
szabadon szárnyal, nem ismer határokat. 
Így Magyarszombatfán a gyártó ötvözte 
a designer ötleteit a gyártó által megha-
tározott műszaki megvalósíthatósággal 
és ebből jöttek a különböző kályha 
ötletek, a működő cserépkályhák, vagy 
kandallók. Megszülettek ezek a merőben 
új design kályhák. 

Ezek a design kályhák tartalmilag 
semmiben nem különböznek az eddig is 
ismert cserépkályháktól, hiszen a tűz 
nem fog másképp lobogni, a füst nem 
képződik   máshogyan, 
a levegőszabályozás önmagától nem 
valósul meg, az egész szerkezet 
ugyanúgy kell viselkedjen. Ez műszaki 
kérdés, a kályha megjelenése esztétikai. 
Ezzel a gyártó azt oldotta meg, hogy a 
mai modern világban is elképzelhető, 
beépíthető, megvalósítható, de 
legfőképpen nemcsak belefér, hanem 
kelléke kell, legyen egy modern, minimál 
stílusú lakásnak, apartmannak egy 
cserépkályha vagy kandalló.

A cserépkályha, mint stílus



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!
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Már jó ideje ismert és kedvelt megoldás 
belsőépítészeti szempontból, amikor 
otthonunkat régi építészeti, korhű 
megoldásokkal kívánjuk feldobni vagy 
összekötjük a szükségest az esztétikussal.
A polisztirolt, mint alapanyagot névről 
nem sokan ismerik, de ha már köznyelvi 
szlenget használva egy márkanévvel 
illetjük azt a bizonyos fehér, habosított 
szigetelőanyagot, akkor mindenkinek a 
homlokzati hőszigetelés, ritkábban a 
lépésálló szigetelés kattan be. Azonban az 
anyag kiváló formázhatósága, rendkívül 
sokrétű anyagösszetétele lehetővé teszi 
más feladatok ellátására. A polisztirol EPS 
vagy XPS kivitelben különböző célokra 
felel meg, használható fel.
Az egyedi díszítőelemek alapanyag a 
kimondottan feszültségmentesített deko-
ráció céljára gyártott XPS és EPS 200 –as 
polisztirol – méret függvényében -, mely-
nek felületét felhasználási helytől függően 
kell, lehet kezelni. A lakások, épületek 
belső végleges kialakítása során díszc-
síkok vagy rozetták kialakítása ebből az 
anyagból a legcélszerűbb. Könnyű, 
gyorsan kirajzolható, gyorsan szerelhető, 
praktikus és legfőképp olcsó megoldás, 

szemben a gipszes kialakítással. Magán 
felhasználás két leggyakoribb esete az 
esztétikai kialakítás, valamint a nem kívánt 
felületek eltakarása. Előbbi esetben a régi 
bérházak lakásaiban fellelhető 
díszcsíkokat modellezik, rozetta elhely-
ezése a csillár felet, vagy a leggyakoribb a 

fali díszcsík elhelyezése esetében a rejtett 
világítás alkalmazása tipikus példák a 
polisztirol alapanyagú díszítő elemek 
megjelenésére. Ezek az elemek nem 
kívánnak különleges kezelést, ezért olcsón 
hozzájuthatunk. Nagy méretpontossággal 
alakíthatók, gyorsan szerelhetők és 
könnyen felület kezelhetők. A beltéri 
díszítő elemeket csak festeni szükséges.

A polisztirol díszítő elemek külső 
megjelenési formái kevésbé ismertek, 
hiszen ezeket nagy beruházások, szakmai 
munkák során igénylik, veszik számításba, 
elsősorban szerelhetőség, valamint 
bekerülési költség �gyelembe vétele 
okán. 

Klasszikus formák kívül-belül, praktikus megoldások
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A régi bérházak vakolat architektúrájának 
és különböző díszítéseinek tökéletes, 
méretpontos másolatát könnyedén 
tudják legyártani ebből az alapanyagból. 
Részben a gyors megvalósítás, majd az 
azt követő, kifejezetten könnyűségéből 
eredő gyors és praktikus felszerelés 
kedvelt megoldássá tette 
költséghatékonysága mellett. A kültéri 
megjelenés a beltéritől viszont 
anyagában eltér. A kültéri elemeket 
műgyantával és azt követően 
kvarchomokkal bevonják az időjárás és 
UV állóság érdekében. A külső elemek 
esetében párkányok, ablakkeretek, ablak 
szemöldökök, kváderek, zárókövek, ívek, 
konzolok, oszlopborítások, oszlopfők, 
balluszterek alakíthatóak ki. Az elemek 

nem teherbíróak, ezért csak díszítés 
céljára készülnek. A régi bérházak, vagy 
közintézményi épületek esetében a 
korhű elemek megtartásához, a 
műemlékvédelmi előírások betartásához, 
az örökség megtartása, védelme érdeké-
ben készülnek.

.

Bel- és kültéri polisztirol díszítőelemek




