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Természetes pala
Egy 400 millió éves út a föld
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A Tető Horn Kft.
Cégünk Magyarország legnagyobb és legrégebbi terméspala forgalmazója és kivitelező vállalata. A Tető Horn Kft. több mint 30
éves tapasztalatával, közel 350 terméspalával lefedett épülettel, egyedülálló szaktudást szerzett eme nemes anyag kivitelezésében. Melyet számos hazai, valamint
nemzetközi referencia bizonyít. Az évek óta
tartó válság ellenére sikereinket a minőségi munkánknak valamint a nemzetkőzi
bányákból származó kiváló minőségű terméspala forgalmazásának köszönhetjük.
Ön a Tető Horn Kft. legújabb kiadványát tartja kezében. Ezúton kívánjuk bemutatni az
elmúlt évek kiemelkedő munkáit a teljesség
igénye nélkül. Célunk, hogy munkáink kiváló
minőségben és nagyfokú precizitással készüljenek, hogy az építészet számára maradandót alkossunk. Ismerje meg munkáink és
a pala sokszínűségét.

A Tető Horn Kft. a tetőfedésen kívül ács és
bádogos munkák kivitelezéssel is foglalkozik. Cégünk 2005-ben egy Európai szintű új
iroda és raktár központot épített Veszprémben, ahol kényelmes körülmények között
tudja fogadni leendő és meglévő partnereit.
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tető
A T E R M É S PA L A
A Terméspala
Manapság az építőiparban egyre nagyobb
szerepet kap a környezettudatos építés. A
terméspala teljesen természetes anyag ezzel
a hosszú élettartam és gazdaságosság mellett, egyedülállóvá teszi a tetőfedő termékek
között.
A pala egy üledékes kőzet amely kb. 400
millió évvel ezelőtt keletkezett, majd a földkéregmozgások során a nagy nyomás és hőmérséklet hatására a leüllepedett megkeményedett iszap palává alakul át. Csak ott ahol
kevés szennyező anyag keveredett az iszapba, és optimális volt a hő és a nyomás csak
ott alakult ki jó minőségű terméspala, mely
alkalmas tető és fal fedésére.
A terméspala bányászata
A palát részben földalatti, de jellemzően
külszini fejtéssel termelik ki. A megfelelő
rétegek kiválasztása után több tonnás töm-
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böket vágnak ki a hegyből. A palatömböket
átszállítják a feldolgozó üzembe, kissebb
darabokra vágják, melyek már közel azonos
méretűek a leendő tetőfedőlapokkal. 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.
Magyarországon a terméspala a XIX század
vége és a XX század elején élte reneszánszát. A hazai és külföldi bányákból származó
terméspalákkal számos ismert épület került
lefedésre pl. az Országház, az Egri Líceum, a
Parádsasvári Károlyi Kastély, a Keszthelyi Festetics Kastély és még sorolhatnák. A II. világháborút követően a terméspala gyakorlatilag
teljesen feledésbe merült. A rendszerváltást
követően a szabad kereskedelem újból lehetőséget adott a pala forgalmazására és népszerűsítésére hazánkban. Ebben a munkában
a Tető Horn Kft-nek úttörő szerepe van.

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
megkeményedett iszap palává alakul á. 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 terméspala, mely alkalmas tető és fal
fedésére. Ebből kifolyólag a megrendelésnél
mingíg ügyelni kell a megfelelő minőségre.
A pala vásárlás mindíg is bizalmi ügy volt és
az is marad.
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

Makó, Hagymatikum Városi Gyógyfürdő

Téglány kettős fedés
T É G L Á N Y- K E T TŐ S F E D É S
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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 fedés 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 eredményez.

tagabbra kell választani, vagy merevítőléccel kell
megerősíteni.)
A kettős fedés azon pala fedések egyike melyet
lehet lécezésre rakni. Ebben az esetben a gerincen és az eresznél teljes szélességű deszkát
kell beépíteni. A lécek keresztmetszete legalább
50 x 30 mm legyen, ez vonatkozik a falfedésen
elhelyezett lécezésre is.

változik 6-12 cm-ig.

A pala rögzítése
magassági
átfedés

A pala alkja

magasság

A fedés aljzata

szélesség

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 rátakarnak. Az átfedés a
hajlásszögtől és a pala méretétől függően

A fedés aljzataként legalább 25 mm fa deszkázatot 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 feletti deszkákat minden szarufán három szeggel 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-

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

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

tető
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Andrássy Kastély
Tiszadob
6
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A kastély Meining Arthtur tervei alapján készült 1880-1885 között.
Hazánk egyik legszebb kastélyának számit. A Franciaországi Loire
völgyi kastélyok mintájára készült. Az épület 2011-ben nagyszabású
rekonstrukción esett át. Érdekessége az épületnek, hogy a 4 évszaknak megfelelően 4 bejárata, 12 hónapnak megfelelően 12 tornya, az
52 hétnek megfelelően 52 szobája és a 365 napnak megfelelően 365
ablakszeme van.
A tető nagymértékű tagoltsága és a tetőfelület nagysága nagy
kihívást jelentett a már tapasztalt kivitelezőink számára. Az épületen
lévő pala a szokványostól eltérően vastagabb, 7-8 mm un. Heavy
terméspalából készült, ami még nehezebbé tette a kivitelezést.
A Heavy palát főleg Írországban és Angliában használják. Jellemzője,
hogy vastagabb az átlagos paláknál és ez által egy nagyon szép
rusztikusabb felület alakítható ki.
Bővebb információ a termékről: www.cupaheavy3.com

Kivitelezési év:: 2011
Tetőfelület ca. 2500 m2
Pala fajta/méret:Rechteck Heavy 40/20

tető
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Károly Róbert Főiskola
Eger (Líceum)
8
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Az épület 1765–85 között készült. Az első
tervező Gerl Mátyás volt, majd Eszterházy
megbízására Fellner Jakab vette át ezt a feladatot. A hatalmas épület Eger belvárosában
a Bazilikával szemben található. Az épület teljes felújítása 2010-ben kezdődött és két éven
át tartott. Cégünk legnagyobb munkája közé
tartozik. A közel 7000 m2 tetőfelület tudomásunk szerint az ország legnagyobb terméspalával fedett felülete.

Kivitelezési év: 2010-2011
Tetőfelület: ca. 7000 m2
Pala fajta/méret: Rechteck 35/25

tető
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I. Nagy Lajos Király vára
Végles (Víglas)
10
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A Véglesi várkastély Szlovákia középső részén
Zólyomtól 7 km-re található. A Várat I.Nagy
Lajos királyunk építette 1360 körül. Mátyás király is előszeretettel vadászott itt. Az épületet
a II. világháborúban visszavonuló Német seregek gyakorlatilag földig rombolták. Az épületből csak az un. ágyúbástya maradt épen.
Több mint 60 év után egy befektető csoport
látott fantáziát a vár újraépítésben. Papp
Zsolt építész tervei alapján egy Wellness és
konferencia központot alakítanak ki épületből. A tetőfedésen kívül a bádogos munkát is
cégünk készítette.

Kivitelezési év: 2011-2012
Tetőfelület: 4500 m2
Pala fajta/méret: Rechteck 40/20

Polgármesteri Hivatal
Balatonfüred
11
A hivatal a „Füredet a fürediekért” a füredi
városközpont nagyszabású rehabilitációja,
számos környékbeli épület park vásárcsarnok,
úti csomópontok keretében valósult meg. Mivel jó magam is Balatonfüredi vagyok ezért ez
munka cégünk és magam számára is kiemelkedően fontos volt. Nagy megtiszteltetés volt
számomra, hogy ugyan ebben az évben megjelent Dr. Fülöp Lajos „ Fürediek napjainkban
2010-2011” című kötete, melyben lehetőséget
adott részemre, hogy elmúlt több mint húsz
év munkáit bemutassam. A felújítás során a
teljes ács bádogos és tetőfedő munkákat is
cégünk készítette.
Kivitelezési év: 2011
Tetőfelület: 1000 m2
Pala fajta/méret: Rechteck Heavy 40/20

Károlyi Kastély
Parádsasvár
12
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Károlyi Kastély Parádsasvár
A kastély Ybl Miklós tervei alapján készült. Az
épület 1996-ban magántulajdonba került és
1998-tól szállodaként működik. A Tető Horn
Kft első komolyabb kihívása volt, főleg a kastély torony részeinek kivitelezése. Az épületen eredetileg is terméspala volt. A megbízás
az volt, hogy az eredteti fedési texturával és
különböző színes palák felhasználásával állítsuk helyre a kastély fedését. A felhasznált
vörös és zöld palák walesi palabányákból
származnak. Cégünk egyik legnagyobb büszkesége.
Kivitelezési év: 1997 Felület: ca 2000 m2
Pala fajta/méret: Főépület Rechteck 40/20
Tornyok: Spitzwinkel 30/20
Festetics Kastély Ybl Kocsiház Keszthely
A lovardának nevezett kocsiház és istálló 18801890 között épült Ybl Miklós terveinek a felhasználásával. Az épület teljes felújítása 1995ben kezdődött és 1998-99-ben fejeződött be.
Kivitelezési év: 1995-1997
Felület ca. 3500 m2
Pala fajta/méret: Rechteck 40/20

Festetics Kastély Ybl Kocsiház
Keszthely
13

Gresham Palota
Budapest
14
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Gresham Palota Budapest
Az épület Budapest egyik legszebb részén a
Lánc híd pesti hídfőjénél található. Quittner
Zsigmond és a Vágó fivérek tervei alapján
épült 1907-ben, a Gresham biztosítótársaság
budapesti székházaként. Ma luxus szállodaként működik.
Kivitelezési év: 2000
Felület: 2700 m2
Pala fajta/méret: Négyzet pala 40/40

tető
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Téglány egyszeres fedések
16

Az egyszeres vagy másnéven Svájci fedés
mindközül a leggazdaságosabb fedési forma mivel a kettős fedéshez képest kevesebb pala szükséges négyzetméterenként.
Az egyszeres fedés vonalvezetése tetszés szerint változtatható, ezzel lehetőséget nyitva
a tervező és megrendelő részére a legideálisabb fedési kép kialakítására. Lehet egyenes
vonalvezetésű un. svájci fedés (jobb és alsó
kép Festetics kastély Kő ház). Lehet a palákat állítva és fektetve valamint diagonális
formában is fedni. Akár az egyenes akár az
emelkedő fedésről van szó a izgalamas mégis
harmonikus hatást kelt a tetőn. A fedés struktúrája, ellentétben a kettős fedéssel, lehetővé
teszi donga tetők fedését úgy hogy a palalapok ne pikkelyesedjenek.

TÉGLÁNY EGYSZERES FEDÉSEK

A fedés biztonság technikailag megbízható,
mert a tető dőlésszög függvényében változtatható a felső és az oldal irányú átfedés.

tető
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Universal fedés
UNIVERSAL DIAGONÁLIS FEDÉS
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Az universal pala
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 teljesen
szimmetrikusan le van kerekítve. Ezen formai
adottság teszi lehetővé, hogy jobbra, vagy balra
emelkedő sorokat is létrehozhatunk ugyanabból a palából, ezért lesz az Universal az egyik
leggazdaságosabb Ónémet fedési rendszerű
palaforma.

A pala alakja
Az Universal palalapok négyzet alakú palák,
melynek az egyik sarka teljesen szimmetrikusan
le van kerekítve.

(70 cm-nél szélesebb szabad szarufa távolságok
esetén a deszkázatot, vagy az építőlemezt vastagabbra kell választani, vagy merevítőléccel kell
megerősíteni.)

A pala rögzítése
A palalapokat tűzihorganyzott palaszeggel rögzítjük, palánkét minimum 2 db szeggel, 45° felett
minimum 3db szeget kell alkalmazni. További
információt a rögzítéssel kapcsolatban az alkalmazástechnikai útmutatóban talál.

A fedés mintaképe
Az Universal fedés egy egyszeres, diagonális fedési mód.

Minden esetben teljes felületű deszkázat vagy
szegezhető építőlemez melynek vastagsága
minimum 18mm (pl.: OSB).

Szükségletek
Méretek
(cm)

Minimális
tető
hajlásszög

Szükséglet
ca.
darab/m2

Ca.
darab/
kaloda

30 x 30

25°

22,60

1750

25 x 25

25°

36,70

1390

20 x 20

csak falra

72,60

2500

A jelzett mennyiségek a tető hajlásszögétől
függően vátozhatnak.

átfedés min.7cm

átfedés min.7cm

A fedés aljzata

A sorok az ereszvonalhoz viszonyítva jobbra,
vagy balra emelkednek, jellemzően az uralkodó
széliránnyal ellentétesen fektetve.

Élképzés
Az éleket túllógatással képezzük. A síkban alkalmazott 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.

tető
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Zichy kastély
Nagyvázsony
20
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Szent József-kápolna tető
Pápa
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Zichy Kastély Nagyvázsony
A Zichy család kastélya Nagyvázsonyban 1762-ben, barokk stílusban épült. 1815ben klasszicista stílusban részben átalakították, ekkor készült el a timpanonos, oszlopos főbejárat is. A védett parkkal övezett épület, amely a Veszprémet Tapolcával
összekötő út mentén áll, ma konferencia központ, és egyúttal a Balaton-felvidéki
lovasturizmus egyik kedvelt bázisa.
A főépület és jobb oldali lovarda épületének tetőfelújítását 2002 ben végeztük. Az
épületen még régi un. Bogen terméspala van ma ez az univerzális pala. Az épület
együttesen az ács munka felújítását is cégünk végezte.
Kivitelezési év: 2002
Felület: 1700 m2
Pala fajta/méret: Bogen (universal) 25/25
Szent József-kápolna
A pápai Szent József-kápolna és közösségi ház a város legfiatalabb temploma, 2005ben szentelték fel. A háromszázötven fő befogadására alkalmas kápolna a város déli
részén élő katolikusok központja.
A Szent Anna plébániához tartozó kápolna a felszámolt szovjet katonai temető helyén épült, alapkövét 2003-ban tették le. Az építkezés a veszprémi érsekség és a pápai
önkormányzat hozzájárulásából, illetve a hívők adományaiból valósult meg.
Kivitelezési év: 2004
Felület: 1000 m2
Palafjata/méret: Universal 25/25

Oladi plébánia
Szombathely
22
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Királyi váró
Gödöllő

tető
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Gödöllő Királyi váró
Az I. Ferenc József, Erzsébet királyné és családjuk, valamint az udvartartás számára megfelelő környezetet biztosító vasúti váró elődjét
1868-ban építették átmeneti megoldásként.
Jelenlegi formájában 1884-ben épült fel a
Királyi Váró, melynek terveit Rochlitz Gyula,
a Keleti pályaudvar tervezője készített el. A
felújítás során törekedtek az eredeti épület
helyreállítására, ez olyannyira sikerült, hogy
Műemlékvédelmi elismerésben részesült.
Kivitelezési év: 2011
Felület: 300 m2
Pala fajta/méret: Bogen (universal) 25/25
Oladi plébánia
Szombathely oladi városrészében az igazán
látványos épület mindenkinek feltűnik, hiszen
karcsú tornyával kiemelkedik a panelrengetegből. A torony magassága 45 m melyet a
földön készítettünk el. Azt követően nagyteljesítményű daruval emelték a helyére.
Kivitelezési év: 2001
Felület: 1500 m2
Pala fajta/méret: Bogen (universal) 25/25

Bitskey Aladár Versenyuszoda
Eger
24
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Bitskey Aladár Versenyuszoda
Az uszodát Makovecz Imre tervei alapján
1998 és 2000 között építtette Eger Városa. A
kivitelezés érdekessége, hogy közel 100 m
hosszú tetőfelületen a diagonális sorok egyenesen fussanak. A Tető Horn Kft. részére nagy
kihívás volt, hogy a jól sikerült munka megalapozhasson egy hosszú távú együttműködést a Makovecz stúdió munkáival.
Kivitelezési év: 2002 Felület: 3600 m2
Pala fajta/méret: Bogen (universal) 25/25
Szigetvár Városi Fürdő
A városi fürdő a hazai építőipar sajátosságai
miatt igen körülményesen, három éven át
készült Massi Pál tervei alapján. Az épület
együttesen külömböző formájú tetőfelületek
található melyek Univerzális palával fedtünk.
Ebből is jól látszik, hogy ez a pala fajta milyen
sok rétű felhasználásra alkalmas.
Kivitelezési év: 2007 Felület: 1700 m2
Pala fajta/méret: Bogen (universal) 25/25

Gyógyfürdő
Szigetvár

tető
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Universal fedés
Egyéb épületek
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UNIVERSAL DIAGONÁLIS FEDÉS

tető
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Universal fedés
Egyéb épületek
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UNIVERSAL DIAGONÁLIS FEDÉS

tető

TERMÉSPALA

29

Universal fedés
Egyéb épületek
30

UNIVERSAL DIAGONÁLIS FEDÉS

tető
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Kápolna, Az Újjászületés
Emlékhelye Devecser
32

A vörösiszap-katasztrófa után épült devecseri
új lakóparkban a tragédia második évfordulóján, 2012. október 4-én adják át a Makovecz
Imre tervei alapján készült ökumenikus kápolnát.
A Mester utolsó tervében sem hagyta szun�nyadni a kivitelezőkben rejlő szaktudást, bár
a kápolna méretit tekintve nem számít nagynak. A feladathoz Universal palát használtunk
ereszmenti vonalvezetéssel, mivel ebben az
esetben a pala csak így tudta felvenni a kupola ívét. A fedés úgy érte el jelenlegi külalakját,
hogy a folyamatosan szűkülő sorokban minden egyes palát a helyén egyedileg be kellett
szabnunk. Külön megtiszteltetés volt Cégünk
számára, hogy részt vehettünk eme emblematikus épület megformálásában.

UNIVERSAL DIAGONÁLIS FEDÉS

Camping
Fövenyes

tető
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Universal fedés
Egyéb épületek
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UNIVERSAL DIAGONÁLIS FEDÉS

tető
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Méhsejt Fedés
(Wabe)
36

Az Universal pala, sokoldalúságát bizonyítja, az úgynevezett méhsejt (wabe) fedés.
Ennél a fedési módnál a palák
45°-kal elforgatva kerülnek rögzítésre, ezálltal egy teljesen új
fedési kép alakul ki. Kitűnően
alkalmas falfedések burkolására
is.
A szükségletek eltérnek a diagonális Universal fedéstől.

MÉHSEJT FEDÉS

tető

TERMÉSPALA
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Schuppen fedés
Pikkely fedés
SCHUPPEN DIAGONÁLIS FEDÉS
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A Schuppen fedés

Élképzés

Ez a fedési mód a régi ónémet fedés egy letisztultabb gazdaságosabb formája. Ezt a formát
a történelmi és a modern építészet is kedveli,
mert feloldja az építészet egyenes vonalait.
A pikkelyfedés egyedi formája miatt kitűnően
alkalmazható bonyolultabb íves felületek
lefedésére, mellyel egyedivé teszi a tetőfedő
anyagok között. Ezen palaforma minden
tetőfedő számára egy kihívás.

A pala alakja:

tani, vagy merevítőléccel kell megerősíteni.)

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

magasság

A fedés mintaképe
szélesség

Az universal fedéshez hasonlóan a Schuppen fedés is egy egyszeres, diagonális fedési mód. A
sorok az ereszvonalhoz viszonyítva jobbra, vagy
balra emelkednek, jellemzően az uralkodó széliránnyal ellentétesen fektetve.
átfedés min.7cm

jobbos

balos

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

Szükségletek
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

átfedés min.7cm

A fedés aljzata
Minden esetben teljes felületű deszkázat vagy
szegezhető építőlemez (pl.: OSB) melynek vastagsága minimum 18 mm 70 cm-es szarufaközig.
(70 cm-nél szélesebb szabad szarufa távolságok
esetén a deszkázatot vastagabbra kell válasz-

További lehetséges méreteket megtalálja a Tető
Horn Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában.
A jelzett mennyiségek a tető hajásszögétől
függően vátozhatnak.

Hagymatikum
Makó

tető
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Az épületet Makovecz Imre tervei alapján
2011-ben adták át. A mind kívül mind belül
lenyűgöző, Európában szinte egyedülálló
épület komplexum óriási kihívást jelentett az
ott dolgozó teljes építőipar számára. Büszkék
vagyunk arra, hogy a Tervezők és Megrendelőnk Cégünkben látták azt a tudást és tapasztalatot, ami nagyságában (több mint 6000
m2) bonyolultságában is páratlan épület lefedéséhez szükséges. Szakértelmünk segítségével lett megállapítva a bonyolult felületekre
szükséges pala formái és méretei, valamint a
legoptimálisabb vonalvezetés. A kivitelezés
nyolc hónap alatt készült el. Sajnos Makovecz
úr 2011 október halával már nem érhete meg
egyik legnagyobb műve átadását.

Kivitelezési év: 2011
Felület: 6400 m2
Pala fajta/méret:
Gyógyászat: Bogen (universal) 25/25
Élményfürdő, Zenepavilon: Schuppen 24/19
Főbejárat, Étterem: Schuppen 26/29

Hagymatikum
Makó
40

SCHUPPEN DIAGONÁLIS FEDÉS

tető
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Református templom
Nyírbátor
42

SCHUPPEN DIAGONÁLIS FEDÉS
Református templom Nyírbátor
Az 500 éves templom Magyarország egyik
legszebb gótikus épülete. Dombtetőn
emelkedik az impozáns, magas, gótikus,
középkori eredetű Nyírbátori református
templom. Délkeletre tőle magasodik a
fából ácsolt vaskos, zsindellyelfedett harangláb (épült 1640 körül).
Felújítási év: 2010
Felület: 1700 m2
Pala fajta/méret: Schuppen 26/21
Kárpát Haza Temploma Verőce
A kápona alapkövét 2009. március 21-én
tették le. Az épületet többségében adományokból és igen sok helyi társadalmi
munkával készítették.
Az ökumenikus kápolna átadására 2010.
június 4-én, a trianoni döntés 90. évfordulóján került sor.
Kvitelezés: 2009
Felület: 150 m2
Pala fajta/méret Schuppen 26/21
Torony: Schuppen 24/19

Kárpát-Haza
Temploma Verőce

tető

TERMÉSPALA

43

Családi házak
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SCHUPPEN DIAGONÁLIS FEDÉS

tető
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Hegyesszögű fedés
Spitzwinkel
HEGYESSZÖG FEDÉS
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A spitzwinkel pala

A pala rögzítése

Tetőhöz és homlokzat burkoláshoz is kivállóan
alkalmas 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 Magyarországon elerjedt szabvány palához ezáltal kitűnő választás kastélyok, templomok és
műemléki épületek felújítására is. A kisebb
méretek alkalmasak akár íves tornyok fedésére
is mint például a Városligeti Műjégpálya.

A palák rögzítése tűzihorganyzott palaszeggel történik, palánként legalább 2 db szeggel
kell rögzíteni. További információt a rögzítéssel kapcsolatban az alkalmazástechnikai útmutatóban talál.

A fedés mintaképe

A pala alakja

Szükségletek
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

1000

38x 25

30°

30,40

1400

36 x 24

45°

32,70

1600

33 x 21

45°

38,60

2000

30 x 20

45°

46,10

2200

magasság

A hegyesszög pala további lehetséges méreteit
megtalálja a Tető Horn Kft. alkalmazástechnikai
útmutatójában.

szélesség

Városligeti Műjégpálya
Élképzés

A fedés aljzata

Az élek ráfektetett szegéllyel kerülnek kialakításra, melyek készülhetnek négyszög palákból,
vagy spitzwinkel palákból is. Az élek túllógatással vannak képezve, vagy úgynevezett palatáskával kerülnek kialakításra.

Teljes felületű deszkázat vagy szegezhető
építőlemez melynek vastagsága minimum
18mm (pl.: OSB).
A spitzwinkel palát lehet lécezésre is szegezni.

Ennél a munkánál azért merült fel a spitzwinkel
pala alkalmazásának lehetősége mivel ezt az íves
kialakítást csak ez a pala tette lehetővé, továbbá
ez a forma hasonlított az eredeti héjaláshoz. A
kupolákra 21x13 cm-es palát alkalmaztunk, mivel a felső harmadban túlságosan alacsony a
hajlásszög, ezért öngyógyuló bitumenes alátétet
kellett beépíteni, így biztosított a vízzárás.

tető

TERMÉSPALA
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Egyéb fedések
48

VA D F E D É S

tető
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Ebben a kiadványunkban azokat a fedési
módokat mutatjuk be, ami hazánkban a legnépszerűbbek. A terméspala felhasználása
méretben és formában is sokrétű. A kivitelezési lehetőségeknek pedig csak a képzelet
szab határt. Ezen az oldalon olyan épületeket
mutatunk be ami megmutatja a pala páratlan
felhasználási lehetőségét. Kivitelezésük általában nagy szakmai tudást igényelnek.
Vadfedés: Nyers palák egyedi faragásával
készül. Ennél a fedési módnál a tetőfedőnek
minden palalapot egyenként a helyszínen kell
készre faragnia. Úgy tűnhet a fedés ügyetlen
kezek munkája pedig minden palát a lehető
legnagyobb gonddal kell a tetőfedés szabályainak megfelelően elkészíteni.
Andrássy-kastély Tóalmás, a fedés a szabvány palához hasonló egyszeres fedési mód.
A fedést 30x30cm-es sarkított négyzetpalából
készítettük.
A képről nehezen felismerhető, de a fedési
módja az eredeti Ó német fedés az „Altdeutsch
deckung”

Falfedések
50

DINAMIKUS FEDÉS

tető

TERMÉSPALA
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•

Mert terméspalával mindig különleges a tető.

•

Mert nagyon gazdaságos különösen hosszú távon.

•

Mert a tető megfelel magas esztétikai elvárásoknak.

•

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

•

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

•

Mert természetes építőanyag segítségével hozzájárul az egészséges életmód megtartásához.

•

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

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
Foto, szöveg, és garfika: Horn Rolf, Kelli Ákos

A kiadványban szereplő fotók és szöveges tartalom, a Tető Horn Kft. tulajdona, bármilyen felhasználás csak a szerkesztők beleegyezésével lehetséges! Tető Horn Kft. 2012.

Miért terméspala?

