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TETŐBEN

OTTHON 
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EGYEDIEK VAGYUNK - AHOGY 
A TETŐ IS…

Nincs két egyforma ízlés. Színek, 
formák, felületek sokszínűsége teszi 
otthonunkat is egyedivé. 
A tető látszik, meghatároz, hatással 
van …
Komoly vagy bohókás, tradícionális 
vagy trendi – legyen a tető 
stílusunkra szabva …
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KÜLÖNBÖZŐEK VAGYUNK

Van, aki otthon is a modern stílust 
kedveli, van aki a vidéki hangulatot, 
más az elegáns vonalvezetés híve. 
… és van, hogy ezek egyszerre 
megvalósíthatóak … 
Ehhez a hagyományos családi 
házhoz is milyen jól illik a kerámia 
tetőcserép ...
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MEDITERRÁN HANGULAT 
KEDVELŐINEK

Kerámia tetőcseréppel a sokak 
által kedvelt kis hajlásszögű tetők 
is fedhetők. 
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KISVÁROSI HANGULAT AKÁR A 
NAGYVÁROSBAN IS

Az egyforma sorházak között akár a  
tető  is hozhat változatosságot. 
Sík, egyenes vonalvezetésű, fekete, 
szürke, téglavörös, rézvörös, barna és 
borvörös,  válasszon tetszése szerint!
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FÉMMEL, ÜVEGGEL 
KOMBINÁLVA

A kerámia tetőcserép ma már 
nem csak a természetes 
fa felületekkel, de fémmel  
vagy üveggel kombinálva is 
harmonikus látványt nyújt.
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MODERN HÁZ MEDITERRÁN 
KÖNTÖSBEN 

A homogén színekkel készült 
házfalak  koronájaként a családi 
házon a természet színeit idéző 
és természetes anyagból készülő 
kerámia tetőcserép mutat a 
legjobban.
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A NYARALÓN SEM KÉRDÉS … 

… ha hosszú ideig csak a  pihe-
nésre szeretne koncentrálni ... 
a tetőt csak akkor fogja lecserélni, 
ha megunta … 
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SZÁMTALAN FELÜLETTEL 

Matt, selyemfényű és fényes ... 
Natúr, engóbozott vagy üvegmázas ... 
Így mutat a selyemfényű engóbozott 
tetőcserép a tetőn!
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ELSŐ A CSALÁD KÉNYELME

Kicsi vagy nagy család, 
tradícionális  vagy korszerű 
forma, esetleg tetőtér be-
építést is tervezünk., bármilyen 
stílusú épülethez megtaláljuk az 
esztétikus, a tetőformához passzoló 
tetőcserepet, színben, formában 
egyaránt.  
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A LEGBONYOLULTABB 
TETŐFORMÁKHOZ IS

A régi időket idéző tetőcserép a 
karakteres épületek tagolt tetőin is 
jól mutat.      
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KERÁMIA TETŐN ÉS 
HOMLOKZATON

A természetes anyagok kombinációja 
szemet gyönyörködtető látványt 
nyújt …
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HIVALKODÁS NÉLKÜLI CSALÁDI 
OTTHON

Az egyszerű tömegképzésű, letisztult 
épület, fehér szalaggal szegett hom-
lokzatképzése a mai ízlést szolgálja, 
ahogyan a finoman fölé emelt elegáns 
natúrvörös cserépfedés is. 



I27          26

RÉGI VAGY ÚJ? 

Ha a látszó tégla architektúrája 
kellőképpen magára vonta a 
meglepett tekintetet, nézzük 
meg még jobban!
Érdekes és megosztó, egyedi 
és hangulatos – természetesen 
kerámia tetőcseréppel kombinálva. 
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A KORTÁRS ÉPÍTÉSZET 
KEDVENC ÁRNYALATA

… egy letisztult vonalvezetésű 
épülethez az egyenes vágású, 
sima felületű modellek számtalan 
variációja közül választhatunk.
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KERÁMIA A MAI ÉPÍTÉSZETI 
STÍLUSSAL KOMBINÁLVA

A látszó téglafelületek mellé nem 
kérdés, milyen tetőcserép illik.
Magyarország kerámia-kedvelő 
ország: legyen szó falról vagy 
tetőről.
Számos szép példa mutatja, hogy a 
kerámia a mai építészeti stílusban is 
helyet talál magának.
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A NÉPI ÉPÍTÉSZET MODERN 
MEGFOGALMAZÁSA

Klasszikus tetőforma, trendi meg-
jelenés – a  népi építészet hangula-
tát idéző házakon is egyre-másra 
tűnnek  fel  a népszerű szürke és fekete 
különböző árnyalataiban a sík kerámia 
tetőcserepek.
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EGYSZERŰ VONALVEZETÉS

… ilyen egy évezredes múltú 
építőanyag a XXI. századra 
szabva …
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FESTŐI PANORÁMÁVAL

Amikor az épület formavilágára a 
hagyományos látásmód jellemző, 
de már első rénézésre is látszik, hogy 
a tervező ezt a kor szellemében 
gondolta újra.
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KÖRNYEZETBE SIMULVA

Az épület egyszerűen az azt 
körbevevő táj részévé válik -  
anyagaival, formáival, színeivel.
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A TRADÍCIÓ ÉS AZ ELEGANCIA 
VILÁGA

Korábban nem, de ma már minden 
tervezési irányzathoz, stílushoz 
passzolnak a kerámia tetőcserepek. 
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A VIDÉKI HANGULAT 
KEDVELŐINEK

Legyen az felújítás vagy új építés, 
ismét egyre népszerűbbek a vidéki 
táj hangulatát idéző otthonok.
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SPECIÁLIS FORMÁK

Egy meredekebb tető, vagy  
torony fedése sem okoz gondot a 
hagyományos formájú cserepekkel. 
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EGY TANYA FELÚJÍTÁSA AZ
ÉPÍTÉSZ-TULAJDONOS 
SZEMÉVEL

„A tanyasi lét egy olyan 
természetközeli állapotot je-
lent, amely kemény munka 
mellett valósul meg és az 
a fajta természetközeliség, 
amit az egyszerű városlakó 
romantikus módon feltételez a 
legcsekélyebb mértékben sem 
jut érvényre. Ennek egyszerű 
okai vannak.
A tanyasi embert ez a legke-
vésbé sem foglalkoztatja. A 
működés és működtethetőség 
hamar megkapja a maga 
korlátait. Minek is vesződnének 
értelmetlen hagymázas  álmok-
kal,  mikor annyi a dolog és 
annyi a tennivaló. Tele vannak a 
napok, nem fér bele több, mint 
amennyi benne van.”
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MESÉBE ILLŐ 

A látszó fafelületekkel kombinált  
fehér falakhoz remekül illenek 
a vörös különböző árnyalatában 
pompázó hódfarkú tetőcserepek.
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TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ

Semmi túlzás, csak minden 
egyszerűen a helyén van.
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EGYSÉGES LÁTVÁNY

Amikor észrevétlenül simul a házra 
a tető és észrevétlenül simul a tető 
formájára a kerámia cserép.
Hiszen az az igazán szép, amikor 
az egyes részletek nem csak 
önmagukban szépek, hanem a 
látvány egységességét szolgálják. 
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ROMANTIKUSOKNAK

Mi illene jobban a természet 
ölén rejtőzködő, a békeidők 
hangulatát idéző házhoz, mint a 
kerámia tetőcserép?
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A MÚLT EMLÉKEZETE

Szemet gyönyörködtető emlékeink 
egyszerűségükkel idézik fel a 
régmúlt  szépséget. 
Dédapáink úgy építkeztek, hogy 
minden a helyén volt: 
a funkcionalitást szolgáló formák-
hoz természetes anyagok illenek.
Megújulva még magával ragadóbb 
a látvány: fehér falak és vörös 
tetőcserép. 
A gyerekek nem véletlenül rajzolják 
így első házukat.
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