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A CupaClad rendszer új távlatokat nyit 
a terméspala homlokzatburkolatok vi-
lágában. Modern megjelenésével és a 
felhasznált kőpala természetességével 
kiválóan ötvözi a mai modern épí-
tészet elvárásait. A CupaClad lehetővé 
teszi a terméspala homlokzatburkolást 
horizontális tájolás mellett, mely új 
lehetőséget nyit a kortárs építészetben.  
 
A CupaClad homlokzatburkolat könnyű, 
egyszerűen és gyorsan kivitelezhető, 
modern megjelenést kölcsönöz az 
épületnek és fantasztikus áron elérhető. 
A CupaClad rendszert új építés 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. 
 
CupaClad homlokzatburkolat legna-
gyobb előnye, hogy a kialakított pala-
fedés mögött létrejövő légrésben, kiala-
kul az úgynevezett kéményhatás, mely 
elősegíti az épület megfelelő átszellőz-
tetését és kellemesebb hőérzetet bizto-
sít a nyári melegben. 

A CupaClad rendszer elemei  
1. CUPA terméspala  
egy olyan anyag ami kiállja az idő 
próbáját, rendkívül hosszú élettarta-
mú, tartósan tűzálló és természete-
sen fagy és vízálló, tehát ideális anyag 
homlokzat burkolatok kialakításához. 
A CupaClad rendszer csak és kizáró-
lag a legjobb minőségű palákból  ké-
szül, ami garantálja a hosszú élettar-
tamot és a homlokzat exkluzivitását.  
Két méret variáció létezik a 60x30 
cm-es és a 40x25 cm-es palák-
ból készült homlokzat.  Igény 
szerint más méretek is léteznek  
2. Rögzítő fülek   
A rendszer tartozékaként  palánként 2 db 
a tökéletes rögzítéshez szükséges savál-
ló anyagból készült rögzítő fül tartozik . 
Ezek a rögzítő fülek garantálják a meg-
felelő függőleges átfedést mértékének 
meglétét. A rögzítőkhöz tartozó csavar 
szintén részét képezi a rendszernek. 
3. Csavarok   
A rendszer tartozékaknént ad-
juk a saválló kampók rögzítésé-
hez szükséges pan-head fejű hor-
ganyzott csavarokat  a kampók 
számával megegyező mennyiségben.  
 
    
 

CupaCLAD átszellőztetett homlokzat 
burkolati rendszer CUPA terméspalával.

SlateClad rendszer  

40x25 cm-es méretben

már bruttó 

 6811 
Ft/m

2
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A teherhordó falazathoz rögzítjük a függőleges stafli, 
vagy padlóvázat . Fontos, hogy meggyőződjünk a 
stafliváz megfelelő teherbírásáról!  A padlók, vagy 
staflik maximális tengelytávolsága ne legyen több 60 
cm-nél. Elhelyezzük a kívánt vastagságú hőszigete-
lést.     

Az elkészült lécezésre a rendszer részét képező 
csavarokkal felfogatjuk a saválló rögzítő kampókat.  
A kampók elhelyezkedéséről  az alkalmazástechnikai 
útmutatóban talál további leírást.    

A terméspala lapokat csak be kell akasztani a saválló 
kampókba, a szükséges átfedést a kampók kialakítá-
sa garantálja.   

A padlóvázon egy páraáteresztő tetőfóliát rögzítünk 
a légrést biztosító ellenlécekkel. Az ellenlécek és 
a légrés vastagságát az átszellőztetni kívánt falsík 
hossza fogja meghatározni. Fontos, hogy az ellen-
léceket csavarozással rögzítsük a padlóvázhoz. Az 
ellenlécekhez csavarozással rögzítjük a horizontáli-
san elhelyezkedő tetőléceket.  A lécekkel szemben 
támasztott igényekről és a léctávolságról a www.
termespala.hu-n tájékozódhat.    

CupaCLAD átszellőztetett homlokzat 
burkolati rendszer kivitelezése. 
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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 
megrendelt termékeket akár 2 na-
pon belül átveheti lakhelyén! 

Hazánkban viszonylag ritka mód-
ja a terméspala fedések rögzítésé-
re, de tőlünk nyugatabbra inkább 
ez a rögzítési mód az elterjedtebb.  
 
A kampóknak kialakításuk szerint két 
fajtája létezik, az aksztós és a beütős. Az 
akasztós kampókat lécezésre történő 
palafedés esetén használjuk. A beütőst 
elsősorban deszkázatra fektetett fedés 
esetén alkalmazzuk.  A kampókat a 
szükséges átfedés mértékéhez igazod-
va választhatjuk meg. A kampók meg-
jelenésüket tekintve lehetnek natúr 
saválló, vagy fekete festett kivitelűek.  
A palakampók minden esetben savál-
ló acélból készülnek, így garantálva a 
hosszú élettartamot és az esztétikus 
megjenést. 

Miért érdemes palakampót használni? 
 
A kivitelezés sokkal gyorsabb a sze-
gezésnél, mert nem szükséges a palák 
lukasztása és palánként csak egy darab 
kampót kell rögzíteni. Mivel nem szük-
séges a lukasztás kisebb törési veszte-
séget érhetünk el a kivitelezés során. 
Jóval könnyebb a törött palák cseréje 
az elkészült felületen, mivel nincs szeg 
az átfedésben amit ki kellene húzni. A 
kampó  mérete biztosítja a megfelelő 
átfedést és a palák közti fugahézagot, 
így azok minden esetben a megfelelő 
mértékűek lesznek.  Viharállóság szem-
pontjából előnyösebb mint a szegezés, 
mert a palák végén történik a rögzítés, 
így a szél nem tud belekapni. 

 
A webshopban széles választékban 
válogathat a legkülönbözőbb szálce-
ment, terméspala termékek és azok ki-
egészítői közül. A szabvány palák szinte 

mindegyike rendelkezésre áll telephe-
lyünkön. A küldemény postázását ked-
vező áron és rugalmasan tudjuk intézni. 
 
További részletekért keresse fel hon-
lapunkat a www.termespala.hu-t .    

WEBSHOP  
Pala vásárlása 
webshopban!

ALKALMAZÁSTECHNIKA  
Terméspala rögzítése palakampóval. 
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cm-es terméspalával, kettős fedési 
rendszerben kivitelezzük. A fedés kü-
lönlegessége, hogy a Magyarorszá-
gon megszokottól eltérően a palákat 
nem szegezéssel, hanem palakampók-
kal rögzítjük, ami így nem csak gyor-
sabb, de a fokozott szélterhelésnek 
méginkább ellenáll majd. 

További információkat a www.
termespala.hu oldalon talál a folyamat-
ban lévő projektek alatt. 

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 2012-ben 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.  

Megújul a füzéri vár! 

Az 1900-as évek eleje óta tervezték 
felújítani a füzéri várat és ez az álom 
most valóra válik, aminek szerencsé-
re a Tető Horn Kft. is részese lehet.  
 
A vár tetejének héjalását CUPA 30x20 
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