
A fenti változatokon kívül, természetesen még több mint 40 színben és azok variációiban rendelhetők cserépkályháink.

Dante típusú cserépkályha

Gyönyörködjön
a pazar részletekben!
A Dante kályha nem ismer kompromisszumot: ô a szoba királynôje, mely-
nek szépsége mellett lehetetlen elmenni. A fényt megtörô szemes csem-
pék gyönyörûen kiemelik a kályha színét, és az antik bútorok múltidézô 
hangulatához is remekül illeszkednek. Méretei alapján nagyobb helyisé-
gek, szalonok fûtéséhez ideális. Mindezek miatt szellôsen bútorozott, tá-
gasabb nappalikba, klasszikus berendezésû helyiségekbe ajánljuk.
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~80 cm ~100 cm

Kályhacsempe egyenérték: 218 csempeegység

F/1 - fényes törtfehér F/2 - fényes beige
T/12 - transzparens siena

T/10 - transzparens mézbarna T/5 - transzparens mályva

„A régi cserépkályhánkat szerettük volna felújítani, de ra-
kás közben kiderült, hogy egy pár csempe sérült. Ezért a 
kályhaépítô javaslatára felkerestük a Szentesi Cserépkályha 
bemutatótermét, ahol színmintánk alapján vállalták a hiány-
zó csempék legyártását. Örömünkre ugyanazt a színt kaptuk. 
Azóta is gyönyörködünk lakásunk díszében, és melegszünk a 
kályha mellett.”  

Lezsák Sándorné
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A fenti változatokon kívül, természetesen még több mint 40 színben és azok variációiban rendelhetők cserépkályháink.

PanDora típusú csempekandalló

Kicsi, kompakt, gyönyörű – 
mobilkályha tűzimádóknak
A Pandora kályha a termékcsaládunk legmozgékonyabb tagja. Ez a kis 
méretû, mobil, hordozható kályha ideális konyhák, hétvégi házak, kisebb 
helyiségek fûtésére. A kályhatesthez képes nagy méretû üveges ajtaja lát-
tatni engedi a belül ropogó tûz ragyogását, ezért a kandallók, tábortüzek 
szerelmeseinek is ideális választás. Diszkrét megjelenése és saját fatáro-
lója miatt egyszerû, praktikus eleme bármilyen kisebb helyiségnek - fô 
szépsége ugyanis a benne lobogó tûz látványában rejlik.
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~54 cm ~77 cm

„Magam sem hittem, hogy egy cserépkályhával annyira rá tu-
dunk segíteni a gázos fûtésre, hogy a gázszámlánk gyakorlatilag 
lefelezôdött. A tûzifa költsége a gázhoz képest elenyészô.”

Szabó László

M/3 - Czimmer homok M/21 - matt curry M/10 - matt piros M/15 - matt kékes szürke

Kályhacsempe egyenérték: 50 csempeegység

F/1 - tört fehér



A fenti változatokon kívül, természetesen még több mint 40 színben és azok variációiban rendelhetők cserépkályháink.

Stefánia típusú cserépkályha

Merüljön el 
a századelő hangulatában!
A Stefánia karcsú, szinte már légies megjelenésével, nôiesen ívelt formái-
val nagy gonddal berendezett, finom stílusú terekbe ajánlott. Az ívelt for-
mát és a visszafogott árnyalatot a csipkére emlékeztetô, Mákvirág díszítô 
fríz teszi finoman tökéletessé. A századelô, art deco hangulatát idézô 
kályha tökéletes dísze a nôiesen finom berendezésû, kifinomult, polgári 
otthonoknak, de jól mutat az 1900-as évek hangulatát idézô szalonokban, 
éttermekben, kulturális terekben is.
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∅  ~98 cm

Meglátszik, hogy a német piacra dolgoznak, mert a gyártott 
csempék tizedmilliméter pontosak. Könnyû vele dolgozni, a 
csempék gyönyörûen illeszkednek, és tökéletesen színazonosak. 
Megrendelôim mindig nagyon elégedettek a minôséggel.”  

Joó Zoltán (cserépkályha és kandalló készítô mester)

F/0 - fényes fehér F/3 - fényes vajszín T/0 - fazekas zöldF/2 - fényes beige

Kályhacsempe egyenérték: 226 csempeegység
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A fenti változatokon kívül, természetesen még több mint 40 színben és azok variációiban rendelhetők cserépkályháink.

rusztika típusú cserépkályha

Élvezze ismét a gyermekkor 
nosztalgikus varázsát 
a kályha mellett üldögélve!
A Rusztika a termékcsaládunk „nagymamája”. Meleg, barnás árnyalatú 
színeivel, kapus csempéivel és melengetô üldögélésre kialakított padká-
jával a nagyszüleink korának kemence-melegét idézi. Vidéki stílusú, régi 
tárgyakkal, nagyszülôi örökségekkel díszített otthonok szívmelengetô ele-
mének való, ahol cica és unoka békésen elszundíthat a kályha melletti 
langyos padkán. Mérete alapján kisebb nappalik, átlagos méretû étkezôk, 
konyhák fûtésére alkalmas.
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„Lakásfelújítás közben döntöttünk úgy, hogy cserépkályhát szeretnénk 
építeni. Felkerestük a Szentesi Cserépkályha bemutatótermet, ahol szak-
emberek segítségével kiválasztottuk a számunkra megfelelô csempét. Ren-
geteg ötletet kaptunk, ami nagyban segített elképzelésünk kialakításában. 
A cserépkályha külleme tökéletesen illeszkedik házunk stílusához.”

Kis Éva

F/3 - fényes vajszín
T/8 - transzparens világos barna

M/27 - matt szatén
M/29 - matt terra

M/3 - Czimmer homok
M/22 - matt jód barna

M/21 - matt curry
M/20 - matt vadász zöld

Kályhacsempe egyenérték: 107 csempeegység
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A fenti változatokon kívül, természetesen még több mint 40 színben és azok variációiban rendelhetők cserépkályháink.

Warhol típusú cserépkályha

Évszázados hagyomány 
a 21. századi modern otthon 
stílusához szabva
A Warhol a modern idôk gyermeke - azok számára terveztük, akik élvezni 
szeretnék a cserépkályha melegét, de idegenkednek a klasszikus stílusok-
tól. A Warhol abszolút letisztult formája, határozott vonalai fiatalos, len-
dületes, modern otthonban, IKEA-stílusú bútorok között érvényesülnek 
igazán. Az egyszerû hasáb formát a kályhán végigfutó színes csík dobja 
fel, melynek árnyalatában akár a szoba meghatározó színe is visszakö-
szönhet.
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„Semmit nem tudok a cserépkályhákról, csak hogy szépek, gazda-
ságosak, és nekem is kell ilyen. Hál’ istennek a bemutatóteremben 
mindent megtudtam, ami érdekelt, segítettek kályhást választani, 
és a szentesiek gyorsaságának köszönhetôen tavasszal meg is épült a 
kályha, így azt még az utószezonban ki is tudtam próbálni.”

Laki Imréné

M/17 - matt fekete
M/10 - matt piros

M/10 - matt piros
M/17 - matt fekete

M/21 - matt curry
M/17 - matt fekete

M/3 - Czimmer homok
M/32 - csokibarna

Kályhacsempe egyenérték: 237 csempeegység

F/0 - fényes fehér
F/11 - fényes fekete



A fenti változatokon kívül, természetesen még több mint 40 színben és azok variációiban rendelhetők cserépkályháink.

Flóra típusú cserépkályha

Az igazi doromboló szépség 
minden otthonba
A Flóra kályha a maga nemesen egyszerû, letisztult vonalvezetésével a 
kályháink Jokere. Visszafogott, diszkrét formája, határozott vonalai nagy 
felületen engedik érvényesülni a mázas csempék színének szépségét. A 
bármilyen berendezéshez remekül alkalmazkodó stílusa és normál mére-
te miatt elsôsorban családi otthonok, átlagos méretû nappalik meleg köz-
pontjának ajánljuk.
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~65 cm ~100 cm

“Nem hittünk a szemünknek, mikor a kályhásmester kicso-
magolta a szentesi kályhacsempét. Nagyon pontosak, és min-
den illesztés a helyén, tökéletes minôség. A kályhásmesterünk 
nagyon örült, hogy nem kellet sokat vágni és csiszolni, mert 
tökéletesen illeszkednek a csempék egymáshoz. Elmondanám 
azt is, hogy a csempék tényleg színhûek, és nincs eltérés az egyes 
csempék színeiben, így gyönyörû lett a kályha.” 

Bács Józsefné (Kiskunfélegyháza)

F/1 - fényes tört fehér T/10 - transzparens mézbarna F/15 - fényes bordó F/10 - fényes piros
F/11- fényes fekete

Kályhacsempe egyenérték: 151 csempeegység
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A fenti változatokon kívül, természetesen még több mint 40 színben és azok variációiban rendelhetők cserépkályháink.

Millennium típusú cserépkályha

Szemet gyönyörködtető 
szimmetria, kifinomult részletek
Ezt a klasszikus megjelenésû, nagyobb méretû cserépkályhát elsôsorban 
könyvtárszobák, dolgozószobák, tágasabb elôterek, szalonok, várók 
fûtésére ajánljuk. A Milleniumot gyönyörûen szimmetrikus formája miatt 
érdemes jól látható, központi helyre építtetni, hiszen visszafogott szépsége 
az egész teret meghatározza. A letisztult formák egyszerûségét a finoman 
vezetett párkány és a csipkeszerû Mákvirág díszítô fríz teszi teljessé.
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~89 cm ~155 cm

„Nálam fôleg a minôség és az idô számított: egyszerûen a 
megadott határidôre készen kellett lennie a tökéletes minôségû 
csempének. Azt hittem, nem kell válogatnom, de végül ezt 
a feltételt csak a szentesi gyár és az általuk ajánlott mester 
tudta teljesíteni. Szeretném megköszönni, hogy betartották a 
határidôt és segítségünkre voltak bármilyen kérdésben.”

Ambrus László gépészmérnök (Szeged)

F/3 - fényes vajszín T/4 - transzparens berill T/10 - transzparens mézbarna T/5 - transzparens mályva

Kályhacsempe egyenérték: 223 csempeegység

F/1 - tört fehér



A fenti változatokon kívül, természetesen még több mint 40 színben és azok variációiban rendelhetők cserépkályháink.

rembrandt típusú cserépkályha

Nemesi nagykövet
az elmúlt századokból
A Rembrandt kályhát különleges szépsége, gazdag részletei miatt lehetet-
len nem észrevenni: ô a helyiség központi díszének született. A látványos 
szemes csempék, a szép párkányzat és nagy méret vonzzák a tekintetet, 
ezért a Rembrandt olyan helyekre való, ahol sokan láthatják. Tekintélyt 
parancsoló, mégis klasszikusan elegáns stílusa miatt éttermek, tárgyalók 
kiváló dísze lehet. Különlegessége a kályha oldalán elhelyezett párkány, 
amely nem csak a fûtôfelület nagyságát növeli, de fényképek, dísztárgyak 
elhelyezésére is alkalmas.
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~150 cm~78 cm

„Több helyen is jártunk, de nem tudtam szabadulni attól a 
zöld kályhától, amit a bemutatóteremben láttunk! Annyira 
szép ez a színárnyalat! Két hete készült el az ugyanilyen zöld 
cserépkályhánk, és le sem tudom venni róla a szemem, a laká-
sunk dísze lett.”

Varga Mónika, Pomáz

T/0 - fazekas zöld F/1 - fényes törtfehér T/10 - transzparens mézbarna T/5 - transzparens mályva

Kályhacsempe egyenérték: 141 csempeegység
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A fenti változatokon kívül, természetesen még több mint 40 színben és azok variációiban rendelhetők cserépkályháink.

Monarchia típusú cserépkályha

A klasszikus szépség 
melengető kuckóval
A Monarchia cserépkályha termékcsaládunk legimpozánsabb tagja. Tö-
megével szinte uralja a teret. Központi dísze lehet nagyobb nappaliknak, 
tárgyalóknak, recepcióknak, de éttermek vendégterét is gazdagítja tekin-
télyt parancsoló megjelenésével. Legalább 100 m2-t elérô terekbe javasolt. 
Kifinomult szépsége minden stílusú térben megállja a helyét, különösen 
nagy padkája pedig meleg kuckót kínál pihenésre.
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~85 cm ~200 cm

„Lehetôségem kínálkozott arra, hogy cserépkályhát építtessek. 
A ház felfûtése után már tudtam, jól döntöttem. Azonkívül, 
hogy hangulatos, esztétikus, a lakás legszebb dísze is. Örkény 
István novelláját jutatta eszembe: «Az ember melegségre vá-
gyik» Tiszta szívembôl ajánlom mindenkinek a szentesi kály-
hacsempét!”

Urgyán Mária 

M/3 - Czimmer homok

F/1 - tört fehér

F/3 - fényes vajszín M/19 - matt barokk sárga T/10 - transzparens mézbarna

Kályhacsempe egyenérték: 361 csempeegység



Dante típusú cserépkályha

Warhol típusú cserépkályha

Rusztika típusú cserépkályha Pandora típusú csempekandalló

Monarchia típusú cserépkályha Flóra típusú cserépkályha

Stefánia típusú cserépkályha

Millennium típusú cserépkályha Rembrandt típusú cserépkályha

Mielôtt döntene, látogasson el Szentesre, az ország 
legnagyobb Kandalló és Cserépkályha bemutatótermébe!

Szerezze meg  3 értékes kiadványunkat!
Igényelje weboldalunkon, és elküldjük  

Önnek ajándékba!

Szentes az autópályának köszönhetôen könnyen megközelíthetô, Budapestrôl másfél óra kocsival!
6600 Szentes, Szarvasi út 8. • Tel./fax: +36 63 314 450 • E-mail: info@szentesicserepkalyha.hu • www.szentesicserepkalyha.hu

Közvetlenül a gyártótól vásárolhat.

Egyedülálló 10 ÉV GaranCIa az általunk gyártott kályhacsempékre!

Német minôség, kivételes pontosság.

Több mint 40 féle szín- és gazdag formaválaszték.

Mindössze 2-3 hét átfutás, a megrendeléstôl a gyártásig.

Egyedi kívánságokat, motívumokat és emblémákat is teljesítünk. 

Az egész országban ajánlunk Önnek megbízható építômestereket,  
szakembereket.
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