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A SLATECLAD rendszer új távlatokat 
nyit a terméspala homlokzatburkolatok 
világában. Modern megjelenésével és a 
felhasznált kőpala természetességével 
kiválóan ötvözi a mai modern építészet 
elvárásait. A SLATECLAD lehetővé teszi 
a terméspala homlokzatburkolást 
horizontális tájolás mellett, mely új 
lehetőséget nyit a kortárs építészetben.  
 
A SLATECLAD homlokzatburkolat 
könnyű, egyszerűen és gyorsan 
kivitelezhető, modern megjelenést kölc-
sönöz az épületnek és fantasztikus áron 
elérhető. A SLATECLAD rendszert új épí-
tés és felújítás esetén is lehet alkalmazni. 
 
 
A terméspalát a vízszintesen csava-

rozott lécvázhoz különböző rögzítő 
elemekkel lehet fogatni. A lécezés 
alatt a függőlegesen kialakított ellen-
léc megfelelő átszellőztetést biztosít. 
 
SlateClad homlokzatburkolat legna-
gyobb előnye, hogy a kialakított palafe-
dés mögött létrejövő légrésben, kiala-
kul az úgynevezett kéményhatás, mely 
elősegíti az épület megfelelő átszellőz-
tetését és kellemesebb hőérzetet bizto-
sít a nyári melegben. 

A SLATECLAD rendszer elemei  
1. CUPA terméspala  
egy olyan anyag ami kiállja az idő pró-
báját, rendkívül hosszú élettartamú, 
tartósan tűzálló és természetesen fagy 
és vízálló, tehát ideális anyag hom-
lokzat burkolatok kialakításához. A 
SLATECLAD rendszer csak és kizárólag 
a legjobb minőségű palákból  készül, 
ami garantálja a hosszú élettartamot 
és a homlokzat exkluzivitását.  
Két méret variáció létezik 
a 60x30 cm-es és a 40x25 
cm-es palákból készült 
homlokzat.  Igény szerint 
más méretek is léteznek  
2. Rögzítő fülek   
A rendszer tartozékaként  
palánként 2 db a tökéletes 
rögzítéshez szükséges 
saválló anyagból ké-
szült rögzítő fül tartozik 
. Ezek a rögzítő fülek 
garantálják a megfe-
lelő függőleges átfedést mértékének 
meglétét. A rögzítőkhöz tartozó csa-
var szintén részét képezi a rendszenek. 
   
     

SLATECLAD átszellőztetett homlokzat 
burkolati rendszerek CUPA terméspalával.

NEDVESSÉG 
ELLENI VÉDELEM

Biztosított a csapadék víz elvezetése, 
folyamatos szellőztetés mellett  

SlateClad rendszer  

40x25 cm-es méretben

már bruttó 

 6811 
Ft/m

2
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A  SLATE CLAD rendszer  alátétszerkezete. 
 
Az alátétszerkezet készülhet fá-
ból vagy fémből  egyaránt,  de 
költséghatékonyság szempont-
jából  a  fa szerkezet ajánlott.  
Fontos, hogy a lécezés első osztá-
lyú, száraz, egyenes lehetőleg gyalult 
5x3-as tetőlécből alakítsuk ki, mivel a 
rögzítő fülek a lécezés felső síkján tá-
maszkodnak fel a léc egyenetlenségei a 
palafedés soraiban is megjelenhetnek.  

Az átszellőztetett homlokzati 
hőszigetelési rendszer  miatt 
kedvezőbb energia felhasználás  a nyári 
melegeben. 

A rögzítő füleknek köszönhetően 
gyorsan és pontosan halad a kivitelezés

ENERGIA 
TAKARÉKOS

GYORS 
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A Tető Horn Kft. a piac igényeihez 
igazodva 2015 márciusától megkez-
di a  terméspala és a Cembrit síkpa-
la értékesítését online felületen is! 
 
Az elmúlt évek tapasztalataira alapozva, 
miszerint az építőanyag kereskedések 
nem vagy csak korlátozott mértékben 
foglalkoznak szálcement pala értéke-
sítéssel nyitottuk meg webshopunkat. 
Célunk, a vásárlók minél gyorsabb 
kiszolgálása olyan termékekkel amit 
a piacon nehezen lehet beszerezni.  
Nem ritka, hogy egy viharkár után felme-
rül a régi palatető javításának gyors szük-
ségessége. Ilyenkor a Megrendelő, vagy 
a kivitelező próbálja a szükséges palát 
mielőbb beszerezni, de sajnos a legkö-
zelebb eső tüzépen nincs ilyen anyag. 
A célunk, hogy a jövőben ezen tud-
junk segíteni az internet segítségével! 
A rendelés gyors és egyszerű. A megfele-
lő termék kiválasztása és megrendelése 
után a Tető Horn Kft. munkatársai meg-
keresik Önt és egyeztetik a szükséges pa-
ramétereket. A megrendelt termékeket 
akár 2 napon belül átveheti lakhelyén! 
 
A webshopban széles választékban 
válogathat a legkülönbözőbb szálce-

ment, terméspala termékek és azok 
kiegészítői közül. A szabvány palák 
szinte mindegyike rendelkezésre áll 
telephelyünkön, így a szállítás gyor-
sasága csak a futárszolgálaton mú-
lik. A küldemény postázását kedvező 
áron és rugalmasan tudjuk intézni. 
 
Például: 10db 40x40-es szabványpala 
elszállítása az ország bármely települé-

sére, 2 munkanapos kiszállítással csak 
bruttó 1650 Ft! Olyan összeg amiért 
nem is érdemes tüzépről tüzépre járni.

További részletekért keresse fel hon-
lapunkat a www.termespala.hu-t .    

ÚJDONSÁG  
Magyarországon elsőként pala vásárlása webshopban!
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rakteres erezettel a hasított felületen.  
A  CupaPizarras mint a világ vezető ter-
méspala bányász cége, biztosította a 
projekt során használt un. Heavy Range 
palát melynek mérete 40x25 cm, jel-
legzetessége, hogy csak válogatott 7-9 
mm vastag palát használtak a rusztiku-
sabb hatás érdekében.  Ennek a palának 
az élettartama még a legkeményebb 
éghajlati viszonyok mellett is több mint 
100 év. 

Hírek, érdekességek 
a terméspalavilágából

A Tető Horn Kft.

A Tető Horn Kft 1988-óta van 
jelen a hazai tetőfedő piacon. Fő 
tevékenységünk a természetes pala 
forgalmazása és kivitelezése. Cégünk 
a Cembrit szálcement (régi Eternit) 
Magyarországi hivatalos viszonteladója. 
 
A terméspalával 1993-óta foglalkozunk, 
ezzel minden bizonnyal hazánkban 
a legnagyobb tapasztalatokkal 
rendelkezünk. A terméspalát a CUPA 
nevű spanyol cégtől vásároljuk. A 
Cupa a világ legnagyobb palabányászó 
cége, mely garancia a kiválló 
minőségre.  Cégünk két éve kapta meg 
a lehetőséget, hogy a Dán tulajdonú 
Cembrit szálcement azbesztmentes 

terméket forgalmazhassa, hivatalos 
viszonteladóként. A Cembrit évekkel 
ezelőtt vásárolta meg a méltán 
híres Nyergesújfalui ETERNIT gyárat. 
Termékei között megtalálhatóak 
az ismert tetőfedőanyagok, mint a 
40x40 szabványpalák vagy a jól ismert 
1600-as vagy 2500-ös hullámpalák. 
 
Bizonyára találkozott már 
valamelyik termék egyikével. 
Ezek a termékek hazánkban 
nehezebben beszerezhetőbbek, 
mint az átlagos tetőfedő anyagok. 
Cégünk ebben tud önöknek 
segíteni. Telephelyünkön folyamatos 
raktár készlettel rendelkezünk 

mind a terméspalából mind a 
szálcement palákból. Természetesen 
a raktáron nem lévő termékeket 
rövid határidőn belül beszállítjuk.  
 
Mivel a Tető Horn Kft. az anyagokat 
közvetlen a CUPA bányáiból 
valamint a CEMBRIT gyárából 
importálja, ezért versenyképes árat 
tudunk kinálni minden ügyfélnek. 
Kérem keressen meg minket, ha egyedi 
ajánlatra van szüksége.  

Tartós szépség egy Dallasban Cupa ter-
méspalával.    
  
Az esztétikai megjelenés és az egye-
dülálló minőség az ami ellenáll-
hatatlanná tette az építész számá-
ra a CUPA 98-as terméspalát ennél 
a családi háznál Dallasban (USA). 
A CUPA 98-as egy sötétszürke pala, ka-
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