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Cserépkályhát építeni bölcs döntés a mai világban. Gazdasá-

gos, hiszen Ön dönti el, mikor mennyire fűti fel az otthonát. 

Takarékos, mert a csempék jó hőtartó képességének köszön-

hetően nagyon kevés tüzelőt igényel. Emellett a zárt tűztere 

miatt teljesen biztonságos, és biztosítja a szolgáltatók kényé-

től-kedvétől való függetlenséget. A kényelmes központi fűtés 

elterjedésével lassan elvesztette a nagyanyáink korában élve-

zett népszerűségét, de napjainkban egyre többen térnek visz-

sza ehhez a takarékos és rendkívül hangulatos fűtési módhoz. 

Ismerje meg Ön is a cserépkályhák színes világát!

1. érv

Csak a fantázia
szab határt…
a katalógusokban, bemutatótermekben széles választékát ta-

lálja a különböző színű, festési módú és mintájú csempéknek, 

amelyeket az otthona stílusához és méreteihez, valamint az Ön 

igényeihez igazítva rak össze a kályhaépítő. Így tehát lehet ki-

sebb vagy nagyobb, beépített vagy hordozható, ülőpadkás vagy 

párkányos kályhája sima, szemes, aranyozott, többféle módon 

festett és ezernyi színben pompázó csempékből. sőt! az üze-

münkben lehetőség van egyedi ötletek, igények megvalósításá-
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ra is, így nincs akadálya, hogy akár egy családi címerrel, vállalati 

logóval, vagy saját tervezésű mintával ellátott csempe díszítse a 

kályháját. Csak engedje szárnyalni a fantáziáját – cserépkályhák-

ban minden megvalósítható!

TiPP: kérdezze meg az adott bemutatóteremben, milyen meg-

oldásokra van lehetőség! Ma már a hatalmas választék nagy teret 

enged az érdekes minták, gazdag színkombinációk kialakításá-

nak. a különböző csemepefajták nálunk gond nélkül egymás 

mellé helyezhetők, kombinálhatók, így teljesen egyedi kályhája 

lehet. Minden csempegyártó más lehetőségeket kínál, ezekről 

érdeklődjön a helyszínen!

2. érv

Válasszon Megfelelő
kályhaCseMpét!
Mint ahogy minden termék esetében, a kályhacsempék is a 

legkülönfélébb árban és minőségben kaphatóak a piacon. gya-

korlott kályhaépítő látja ezek között a különbséget, Ön azonban 

valószínűleg nem szakértője a témának, így könnyen bedőlhet 

a hitvány megoldásoknak. a gyanúsan alacsony ár sajnos itt 
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is gyenge minőséget jelent. a rossz csempe idővel csúnyán, 

mélyen berepedezik, el is törhet, és az egyenetlen élek miatt 

az illeszkedésük sem tökéletes. ne dőljön be! a cserépkályha 

nem egy farmernadrág vagy falipolc, amit lecserél, ha elromlik. 

hosszútávú, egész életre szóló értéket építtet, amely évtizedekig 

áll majd az adott helyiségben, ezért ne keserítse meg a leendő 

hétköznapjait azzal, hogy az értelmetlen garasoskodás miatt egy 

csúnya monstrumot bámul élete hátralévő részében. Válasszon 

az otthona hangulatához illő, szívének kedves színű, mintájú 

kályhacsempét, így a kályha nyűg helyett az otthona díszévé vá-

lik majd!

TiPP: amikor kályhacsempét vásárol, nézze meg alaposan a ki-

választott darabot! a csempe mázának egyenletesnek, szépnek 

kell lennie, mély repedések nélkül. (figyelem! az egészen apró, 

szabad szemmel alig látható hajszálrepedések hozzátartoznak a 

legjobb minőségű kályhacsempéhez is! ezeket az ún. háriszokat 

a nagy hőhatás okozza, normális jelenség!) nézze meg, hogy a 

mintadarab szélei egyenesek-e, kellő pontossággal vannak-e ki-

alakítva. ha ezeknek a szabad szemmel, gyakorlat nélkül is jól lát-

ható kritériumoknak nem felel meg a csempe, ne vegye meg! a 

minőséget egyből fel fogja ismerni, és ne adja annál alább – így 

sokáig gyönyörködhet majd a kályha újszerű szépségében.
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3. érv

egyszerű, de fontos: 
a karbantartás
a kész cserépkályha nem igényel bonyolult karbantartási mű-

veleteket. ha betartja az Ön kályhájának tüzelésére vonatkozó 

tanácsokat, megfelelő mennyiségű fát használ és helyes időköz-

önként, a kályhájának hibátlanul kell működnie. Mint minden 

dolog körülöttünk, azonban ez is igényel minimális tisztítást, kar-

bantartást, kívül-belül. bár a csempe mázát nem károsítja a víz és 

tisztítószer sem, lehetőleg ne használjon semmilyen mosószert 

a takarításakor! a folyamatos hőhatás miatt ugyanis minden 

kályhacsempén egészen apró, csupán nagyon közelről látható 

hajszálrepedések keletkeznek. ez természetes dolog, a legjobb 

minőségű csempékkel is így van! nedves tisztítással azonban a 

kályhára rakódott port bemossa a hajszálrepedésekbe, és az ott 

kialakuló szürke piszok – különösen a világos színű kályhák ese-

tében – csúnyán kiemelheti a repedéseket.

TiPP: a csempék takarítása rendkívül egyszerű: mosószer és víz 

használata nélkül, száraz, puha ronggyal törölje le a rárakódott 

port a kályhacsempékről. a belső tisztítást kályhaépítővel végez-

tesse 2-3 évente: az egyszerű művelet során az erre a célra kiala-
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kított zárható nyíláson keresztül a kályhás eltávolítja az esetlege-

sen felgyülemlett kormot, amely benn összegyűlve csökkentheti 

a teljesítményt. az így karbantartott kályhák folyamatosan kiváló 

hatásfokkal, hibátlanul működnek akár évtizedekig is.

4. érv

a helyes tüzelés
a hatásfok és gazdaságosság szempontjából egyáltalán nem 

mindegy, milyen fával tüzel a cserépkályhájában. bár erről több-

féle megállapítás is született, a vélemények szerint legjobb a 

legalább egy éven át tárolt keményfa tüzelő. ennek oka, hogy a 

keményfák tömörebb, nehezebb anyagúak, jó a fűtőértékük, és 

sokáig égnek. a legalább egy éves tárolási idő pedig azzal ma-

gyarázható, hogy a frissen kivágott fának még magas a nedves-

ségtartalma, a nedves fa pedig rosszul ég, és csúnya kátrányos 

lerakódást eredményez. a helyesen tárolt tűzifa kb. egy év alatt 

éri el azt a szárazsági szintet, amely a leghatékonyabb fűtőér-

téket biztosítja. Minden hagyományos tüzelőanyag ugyanúgy 

használható a cserépkályhában, csupán nem lesz olyan magas a 

fűtőértéke, mint az egy évig tárolt keményfáé.
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TiPP: ha teheti, valóban vásárolja meg előre az egy évre ele-

gendő tűzifát. (hogy ez mekkora mennyiség, abban tapasztalt 

cserépkályha-használók vagy kályhaépítők tudnak segíteni.) a 

fát tárolja jól szellőző, de fedett helyen (akár egy nyitott garázs, 

de egy oszlopon álló féltető is tökéletes) – így biztosítja számá-

ra a tökéletes szellőzést. semmiképp se tegye a friss fát nyirkos 

helyre (pl. pincébe), vagy takarja be vízhatlan anyaggal, fóliával! 

ettől csak magában tartja a nedvességet, és korhadni kezd, ami 

nem csak füstölő, nehéz égéshez vezet majd, de a fa fűtőértékét 

is jelentősen csökkenti.
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5. érv

ne legyen kÖnnyelMű!
egy szakszerűen megépített, rendszeresen karbantartott cse-

répkályha teljesen biztonságos fűtést tesz lehetővé. ne legyen 

azonban könnyelmű! az alapvető tűzvédelmi szabályokat min-

dig tartsa be a balesetek elkerülése érdekében. nincs szó bo-

nyolult dolgokról: ahogyan a gáztűzhelynek, villanysütőnek is 

megvan a használati módja, úgy itt is a józan ész keretein belül 

kell cselekedni. tartsa szem előtt, hogy a kályhatest meleg, forró 

felület, ezért ne tartson a közelében hőre érzékeny dolgokat. a 

tűz megrakásakor ügyeljen a nyitott ajtón keresztül kipattanó 

szikrákra, parazsakra, amelyek kiégethetik a szőnyeget. hasznos 

dolog a kályha elé helyezett parázsfogó tálca is, és persze ne fe-

ledkezzen meg az időnkénti kályha- és kémény ellenőriztetésről! 

és az egyik legfontosabb dolog: tilos az égő kályhát nyitott felső 

ajtóval hosszú időre magára hagyni!

TiPP: a kályhás, épületgépész és kéményseprő a barátja! az el-

lenőrzésük biztosítja, hogy Ön és családja biztonságban élvezhes-

sék a kályha melegét. éppen ezért legyen jóban velük, hívja őket, 

ha kétsége támad, kérdezzen! azért vannak, hogy segítsenek.
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