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A Tető Horn Kft. 

Cégünk Magyarország legna-
gyobb és legrégebbi terméspala 
forgalmazója és kivitelező vál-
lalata. 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 kelet-
kezett a tenger fenekén, majd a 
földkéregmozgások során a nagy 
nyomás és hőmérséklet által a leül-
lepedett megkeményedett iszap 
palává alakul á. Csak ott ahol kev-
és szennyező anyag keveredett az 
iszapba (mész, szén, ércek, stb...), 
és optimális volt a hő és a nyomás 
csak ott alakult ki jó minőségű ter-
méspala, mely alkalmas tető és fal 
fedésére. Ebből kifolyólag a me-
grendelésnél mingíg ügyelni kell a 
megfelelő minőségre. 
A pala vásárlás mindíg is bizalmi 
ügy volt és az is marad. 

Évszázadokon átívelő divat 
palaforma. 



Universal fedés 
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A pala formája.

A fedés mintaképe:

Méretek 
(cm)

 Szükséglet 
db/m2 

Minimális 
tető haj-
lásszög

30 x 20 41,7
35 x 25 28,6
40 x 20 30,3
40 x 25 25,0
50 x 25 18,5
50 x 30 15,9
60 x 30 12,6

A Rechteck pala Nyuagat Európa 
legismertebb palaformája, Fran-
ciaország, Anglia területén tradí-
cionális ezen forma. Számtalan 
méretben állítják elő ezt a formájú 
plát, a pala vastagsága 

Rechteck kettős fedés 

Modern és műemléki hatás 
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Téglány palafedés esetén az 
élképzésnek számtalan módja 
lehetséges. A legelterjedtebb for-
mája a kétoldali ráfektetett szegély 
amikor szintén téglány palából a 
megfelelő átfedést tartva képezünk 
túlógatotott szegélyt. A másik sz-
intúgy elterjedt és kimondottan vi-
harálló megoldás az amikor bádog-
szegéllyel úgynevezett palatáskával 
képezzük az élt.



A téglány egyszeres vagy másnéven 
svájci fedés a téglány palafedések 
leggazdaságosabb formája. A vízsz-
intes sorokhoz képest ferdén futó 
sorvezetés mozgalamssá teszi a 
tetőt, ezen fedési mód azon kevés 
téglány fedések közé tartozik amit 
lehet alkalmazni donga tetők kivi-
telezésére is. Az vízszinte egyszeres 
fedést lehet lécezésre is fektetni 
ezaz egyik oka gazdaságosságának.   
 

Rechteck egyszeres fedés

Harmónia a modern és a 
hagyományos építészettel.



Az universal fedés, a diagonális fe-
dési rendszernek köszönhetően, 
kitűnően alkalmas íves tetőfelületek 
fedésére is. Nagyobb sugarú torn-
yokra, pozitív és negatív ívek átfedé-
sére egyaránt kitűnően alkalmazható.  
 
onális fedési rendszernek 
köszönhetően, kitűnően alkalmas 
íves tetőfelületek fedésére is. Na-
gyobb sugarú tornyokra, pozitív és 
negatív ívek átfedésére egyaránt 
kitűnően alk



Tető Horn Terméspala Forgalmazó és Kivitelező Kft.   
8200 Veszprém, Házgyári út 5-7.

Tel.: +36 88 583 25 Fax: +36 88 583 251 
tetohorn@termespala.eu
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