
Terméspala 
Egy 400 millió éves út a föld    
              mélyéből az Ön tetőjére.



A Tető Horn Kft. 

Cégünk Magyarország legnagyobb és legré-
gebbi terméspala forgalmazója és kivitelező 
vállalata. A Tető Horn Kft. több mint 30 éves 
tapasztalatával, közel 300 terméspalával lefedett 
épülettel egyedülálló szaktudást szerzett eme 
nemes anyag kivitelezésében, melyet számos 
hazai, valamint nemzetközi referencia bizonyít. 

A terméspala

A pala egy üledékes kőzet amely kb. 400 millió 
évvel ezelőtt keletkezett a tenger fenekén, majd 
a földkéregmozgások során a nagy nyomás és 
hőmérséklet által a leüllepedett megkeménye-
dett iszap palává alakul át. Csak ott ahol kevés 
szennyező anyag keveredett az iszapba (mész, 
szén, ércek, stb...), és optimális volt a hő és a 
nyomás csak ott alakult ki jó minőségű termés-
pala, mely alkalmas tető és fal fedésére. Ebből ki-
folyólag a megrendelésnél mindíg ügyelni kell a 
megfelelő minőségre. 
A pala vásárlás mindíg is bizalmi ügy volt és az is 
marad. 

A megfelelő rétegek 
kiválasztása után több 
tonnás palatömböket 
vágnak ki a hegyből. 

A palatömböket átszál-
lítják a bánya közelében 
található feldolgozó 
üzembe.

A palatömböket kissebb 
darabokra vágják, me-
lyek már közel azonos 
méretűek a leendő 
tetőfedőlapokkal. 

A tömböket folyama-
tosan vízzel locsolják 
mivel ha kiszáradnak 
utána már nem lehet őket 
megfelelően hasítani.

A nedvesen tartott töm-
böket ezután a munkások 
a végleges vastagságra 
hasítják, a megrendelő 
igényeinek megfelelően.

A lehasított lemezek 
továbbhaladnak a 
formára vágáshoz, majd 
minőségellenőrzésen 
esnek át.

A már kész palát fa 
kalodákba rendezik és 
már szállítható is.

A bánya vállalatok nagy 
gondot fordítanak a táj 
rehabilitációjára, hogy a 
kitermelés után a táj újra a 
régi legyen.



A rechteck pala

Hazánkban a legismertebb fedési forma.  Számos 
kastély illetve műemléki épületet ezzel fedtek le a 
19.-20. század környékén. A derékszögű fedések 
egyenes vonalvezetése, rendezett szerkezete, 
stílusos természetes jellege jól alkalmazkodik a 
hagyományokhoz.  A téglalap alakú kettős fe-
dés jól alkalmazható a modern építészetben 
is.  Falfedéseknél a sokféle változat nagy alkotói 
szabadságot nyújt mind tervező mind a tetőfedő 
számára. A pala lapok változatos mérete és 
variációs lehetőségeinek sokasága, érdekes 
megoldásokat  és geometriai formákat eredmé-
nyez.

A pala alkja

A fedés mintaképe (kettős fedés esetén)

A kettős fedés szerkezeti elve az, hogy az egymás 
fölé kerülő sorok közül a harmadik sor elemei még 
a második sorra is rátakarnak. Az átfedés a tető 
hajlásszögétől és a pala méretétől függően vál-
tozik 6-12 cm-ig. 

* a szükséglet 7 cm átfedéssel 45° feletti tetőhajlásszögre értendő

A fedés aljzata

A fedés aljzataként legalább 25 mm fa desz-
kázatot kell alkalmazni. A deszkáknak ép élűnek 
és száraznak kell lenniük, és nem szabad sehol 
rugózniuk. A faanyag az MSZ, ill. EU minőségi 
előírásnak feleljen meg. 15 cm szélesség felet-
ti deszkákat minden szarufán három szeg-
gel vagy stifttel kell rögzíteni, melyek hossza a 
deszka szélességének min. a 2,5-szerese legyen.
Továbbá alkalmazható szegezhető építőlemez, 
melynek vastagsága minimum 18mm (pl.: OSB) 
(70 cm-nél szélesebb szabad szarufa távolságok 
esetén a deszkázatot, vagy építőlemezt vas-
tagabbra kell választani, vagy merevítőléccel kell 
megerősíteni.)
A kettős fedés azon pala fedések egyike melyet 
lehet lécezésre rakni. Ebben az esetben a ge-
rincen és az eresznél teljes szélességű deszkát 
kell beépíteni. A lécek keresztmetszete legalább 
50 x 30 mm legyen, ez vonatkozik a falfedésen 
elhelyezett lécezésre is.

A pala rögzítése

A palalapokat minimum 2 db tűzihorganyzott 
palaszeggel rögzítjük, de történhet a rögzítés 
kampókkal is. További információt a rögzítéssel 
kapcsolatban az alkalmazástechnikai útmutató-
ban talál.

Vízszintes vagy Svájci fedés

A négyszög palákat nem csak kettős fedési rend-
szerben lehet fedni, hanem egyszeres fedésként is 
lehet alkalmazni. 
Ez a fedési mód izgalmassá, mozgalmassá teszi 
a   tetőt, megtörve a hagyományos függőleges és 
vízszintes vonalvezetést. 
A svájci fedésben a palalapok vízszintesen kerül-
nek egymás mellé 7-8 cm átfedéssel a fölé kerülő 
sor az adott átfedéssel eltolva szintén 7-8 cm átfe-
déssel kerül az alsó sorra.
Ez a fedési mód korlátozott mértékben alkalmas 
enyhébb ívű donga tetők kivitelezésére is.

A fedés mintaképe (svájci fedés esetén)

Méretek (cm)
szél. x mag.

Minimális 
tető 

hajlásszög

Szükséglet
ca. 

darab/m2*

Ca. darab/
kaloda

60 x 30 22° 12,60 560

50 x 30 22° 15,90 580

50 x 25 22° 18,50 650

40 x 25 30° 25,00 1050

40 x 20 30° 30,30 1250

35 x 25 30° 28,60 1150

30 x 20 30° 41,70 1700
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szélesség

magassági 
átfedés

Négyszög fedés (Rechteck) 



Méretek 
(cm)

Minimális 
tető 

hajlásszög

Szükséglet
ca. 

darab/m2

Ca. darab/
kaloda

30 x 30 25° 19,70 1750

25 x 25 25° 32,00 1390

20 x 20 csak falra 63,30 2500

Az universal pala

Ez a pala forma az egyik legelterjedtebb fedési 
mód hazánkban, ami köszönhető a gazdaságos és 
kedvező árfekvésnek és a forma sokoldalúságának 
egyaránt. Az Universal palalapok alapvetően 
négyzet alakú palák, melyek egyik sarka telje-
sen szimmetrikusan le van kerekítve. Ezen formai 
adottság teszi lehetővé, hogy  jobbra, vagy balra 
emelkedő sorokat is létrehozhatunk ugyanab-
ból a palából, ezért lesz az Universal az egyik 
leggazdaságosabb Ónémet fedési rendszerű pala-
forma. 

A pala alakja

Az universal palalapok négyzet alakú palák, 
melynek az egyik sarka teljesen szimmetrikusan le 
van kerekítve. 

A fedés aljzata

Minden esetben teljes felületű deszkázat vagy 
szegezhető építőlemez melynek vastagsága mini-
mum 18mm (pl.: OSB).
(70 cm-nél szélesebb szabad szarufa távolságok 
esetén a deszkázatot, vagy az építőlemezt vas-
tagabbra kell választani, vagy merevítőléccel kell 
megerősíteni.)

A pala rögzítése

A palalapokat tűzihorganyzott palaszeggel rög-
zítjük, palánkét minimum 2 db szeggel, 45° felett 
minimum 3db szeget kell alkalmazni.  További 
információt a rögzítéssel kapcsolatban az alkal-
mazástechnikai útmutatóban talál. 

Méhsejt  (Wabe) fedés

Az Universal pala 45°-os elforgatásával  egy új-
jabb fedési módot kapunk, a méhsejt fedést, ami 
kitűnően alkalmas fal lefedésére is. 

Ívmetszetű fedés (Universal)

Méretek Minimális Szükséglet Ca. darab/

A fedés mintaképe

Az universal fedés egy egyszeres, diagonális fedési 
mód. A sorok az ereszvonalhoz viszonyítva jobbra, 
vagy balra emelkednek, jellemzően az uralkodó 
széliránnyal ellentétesen fektetve. 

Élképzés

Az éleket túllógatással képezzük, a síkban alkal-
mazott pala méretétől és a tető hajlásszögétől 
függ az alkalmazott kiegészítő palák mérete és 
mennyisége. Általában  négy különböző méretű 
palából alakítjuk ki a sorok kezdését és zárását. 
Költségcsökkentés érdekében alkalmazható az 
élek zárására bádoglemez is.

átfedés min.7cm

átfedés min.7cm

Élképzés

átfedés min.7cm



Méretek 
(cm) 

mag. x szél.

Minimális 
tető 

hajlásszög

Szükséglet
ca. 

darab/m2

Ca. darab/
kaloda

40 x 30 25° 19,70 1750

36 x 28 25° 22,80 1390

30 x 25 30° 29,70 1050

26 x 21 35° 41,80 1800

24 x 19 40° 50,90 2000

22 x 17 50° 63,30 2500

A Schuppen fedés

Ez a fedési mód a régi ónémet fedés egy letisz-
tultabb gazdaságosabb formája. Ezt a formát a 
történelmi és a modern építészet is kedveli, mert  
feloldja az építészet egyenes vonalait. A pikkelyfe-
dés egyedi formája miatt kitűnően alkalmazható 
bonyolultabb íves felületek lefedésére, mellyel 
egyedivé teszi a tetőfedő anyagok között. Ez min-
den tetőfedő számára egy kihívás.

A pala alakja:

   jobbos              balos

A fedés aljzata

Minden esetben teljes felületű deszkázat vagy 
szegezhető építőlemez (pl.: OSB)  melynek vas-
tagsága minimum 18 mm 70 cm-es szarufaközig.
(70 cm-nél szélesebb szabad szarufa távolságok 
esetén a deszkázatot vastagabbra kell választani, 
vagy merevítőléccel kell megerősíteni.)

A pala rögzítése

A palalapokat tűzihorganyzott palaszeggel rög-
zítjük, palánként 2db szeggel, 24 cm-es pala-
magasság felett legalább 3db palaszeget kell 
alkalmazni. További információt a rögzítéssel 
kapcsolatban az alkalmazástechnikai útmutatóban 
talál.

Pikkely fedés (Schuppen)
A fedés mintaképe

Az universal fedéshez hasonlóan a Schuppen fe-
dés is egy egyszeres, diagonális fedési mód. A 
sorok az ereszvonalhoz viszonyítva jobbra, vagy 
balra emelkednek, jellemzően az uralkodó szél-
iránnyal ellentétesen fektetve. 

Élképzés

Az éleket az universal fedéshez hasonlóan  túl-
lógatással képezzük, a síkban alkalmazott pala 
méretétől és a tető hajlásszögétől függ az alkal-
mazott kiegészítő palák mérete és mennyisége. 
Általában  négy különböző méretű kiegészítő 
palából alakítjuk ki a sorok kezdését és zárását. 

szélesség
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Élképzés

átfedés min.7cm

átfedés min.7cm



A spitzwinkel pala

Tetőhöz és homlokzat burkoláshoz is kivállóan al-
kalmas palaforma. A fedés átlósan helyezkedik el a 
síkon, így kölcsönöz kiegyensúlyozott harmonikus 
hatást a tetőn, egyben izgalmassá és mozgalmassá 
teszi azt. 
Ez a fedési forma hasonlít legjobban a Ma-
gyarországon elerjedt szabvány palához ezál-
tal kitűnő választás kastélyok, templomok és 
műemléki épületek felújítására is. A kisebb méretek 
alkalmasak akár íves tornyok fedésére is. 

A pala alakja

Élképzés

Az élek ráfektetett szegéllyel kerülnek kiala-kítás-
ra, melyek készülhetnek négyszög palákból, vagy 
spitzwinkel palákból is. Az élek túllógatással van-
nak képezve, vagy úgynevezett palatáskával kerül-
nek kialakításra.

A pala rögzítése

A palák rögzítése tűzihorganyzott palaszeggel tör-
ténik, palánként legalább 2 db szeggel kell rögzíte-
ni. További információt a rögzítéssel kapcsolatban 
az alkalmazástechnikai útmutatóban talál.

Méretek 
(cm) 

mag. x szél.

Minimális 
tető 

hajlásszög

Szükséglet
ca. 

darab/m2

Ca. darab/
kaloda

47 x 31 30° 18,30 800

43 x 29 30° 22,00 1100

38 x 25 30° 30,40 1400

36 x 24 45° 32,70 1600

33 x 21 40° 38,60 2000

30 x 20 60° 46,10 2200

A fedés mintaképe

A fedés aljzata

Teljes felületű deszkázat vagy szegezhető 
építőlemez melynek vastagsága minimum 18mm 
(pl.: OSB).
(70 cm-nél szélesebb szabad szarufa távolságok 
esetén a deszkázatot vastagabbra kell válasz-
tani, vagy merevítőléccel kell megerősíteni.)
A spitzwinkel palát lehet lécezésre szegezni,  
ebben az esetben a gerincen és az eresznél teljes 
szélességű deszkát kell beépíteni. A lécek kereszt-
metszete legalább 50 x 30 mm legyen, ez vonat-
kozik a tetőn elhelyezett lécezésre is.
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A fedés aljzata

Hegyesszög fedés (Spitzwinkel) 



Falfedések (Dinamikus fedés)
Dinamikus fedés

Ez a fedési mód tökéletesen illeszkedik a mai 
építészeti trendekhez, modern megjelenésével és 
változatosságával ideális falburkolat. 
A dinamikus fedés határtalan szabadságot nyújt 
tervezőnek és építtetőnek egyaránt. Dinamiku-
san váltakozó sormagasságok és pala méretek 
garantálják, hogy egy igazán egyedi falburkolatot 
kapjunk.  Ez a fedési mód lehetővé teszi az 
átszellőztetett rétegrend alkalmazását, így nap-
jaink energiatakarékos építészeti megoldásaival is 
összhanban tud lenni. 

A fedés mintaképe 

A dinamikus fedés esetén a sormagasság 
véletlenszerűen váltakozik, az egyetlen szabály, 
hogy a sorok minimális átfedése minimum 5 cm 
legyen. Ezek a tulajdonságok teszik lehetővé, hogy 
a fedés struktúrája tetszés szerint változtatható. A 
fedés súlya ca. 35 kg/m2 . A Dinamikus fedésnél a 
szükséglet csak a végleges struktúra megtervezése 
után kalkuklálható pontosan.

A fedés aljzata 

Teljes felületű deszkázat, vagy építőlemez (OSB 
min. 18 mm). A Dinamikus fedés fogadó szerkezete 
lehet ács szerkezet vagy a rögzítés történhet 
allumínium vázszerkezetre is.

Rögzítés 

A palalapok rögzítése csavarozással, vagy 
szegezéssel történik. A pala függőleges fugái alá 
színazonos allumínium lemez kerül melynek szé-
lessége minimum 8 cm magassága pedig az adott 
sor magasságától függően változik.

Élképzés

Az épület pozitív sarkait vagy túllógatással, vagy 
színazonos bádoglemez betéttel képezzük. 

átfedés 
min.5 cm

Színazonos allumínium lemez az 
oldalátfedés biztosítására

Perforált acéllemez

1x2 cm léc

10
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Tető Horn Terméspala Forgalmazó és Kivitelező Kft.  
8200 Veszprém, Házgyári út 5-7.
Tel.: +36 88 583 250 Fax: +36 88 583 251
tetohorn@termespala.eu
www.termespala.hu

• Mert az egyik legtartósabb tetőfedő anyag , funkcionalitást kínál a generációk számára.

• Mert a tető megfelel magas esztétikai elvárásoknak.

• Mert nagyon gazdaságos különösen hosszú távon.

• Mert természetes építőanyag segítségével hozzájárul az egészséges életmód megtartásához.

• Mert teljes biztonságot nyújt, még a viharos időjárás és a szélsőséges helyzetekben is.

• Mert szinte minden építészeti korlátot átível, lehetővé téve, hogy egyedi tetők tervezése lehetségessé váljon.

• Mert egyenértékű a modern  szellemmel , és ellensúlyozza a sokszor megszokott építészeti egységet.

• Mert a különböző időjárási változások hatására (nap , árnyék , eső) is rendkívül változatosságot kölcsönöz.

• Mert terméspalával mindig különleges  a tető.

A kiadványban található referenciákat, a Tető Horn Kft. készítette. 

Miért terméspala?
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