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meseország

A szentesi bemutatóteremben egymás mellett 
állnak a mályva, ragyogó sötétzöld és mézbar-
na színekben pompázó szebbnél szebb kály-
hák. Színben, formában, mintában és méretben 
mindegyikük teljesen más, ahogy a hangulat is, 
amelybe ringatnak. A szórólapon szereplő szé-
les választék nem túlzás: a bemutatóterem-
ben a kész kályhákon kívül jelenleg kb. 30-40 
színű, különböző formájú és mintázatú kály-
hacsempét lehet megtekinteni. Kovács Zita, a 
bemutatóterem egyik munkatársa nem csak a 
választékot és a lehetőségeket mutatta be, de 
érdekes dolgokat mesélt a jelenlegi trendekről 
és szakmai megoldásokról is.

„A hozzánk betérő vásárlók fele nagyon tuda-
tos pénzügyi megfontolás miatt szeretne cserép-
kályhát „– árulta el Zita. „Bár maga a kályha több 
százezres beruházás, a 30-40%-kal kisebb fűtés-
számla és szolgáltatóktól való függetlenség 
érthető módon egyre vonzóbb az emberek szá-

mára. A nálunk is érzékelhető orosz-ukrán gázvita 
kapcsán sokan megérezték a kiszolgáltatottságu-
kat, és az alternatív fűtést kutatók gyorsan ráta-
láltak a cserépkályhára. Erre elég rászánni egyszer 
egy nagyobb összeget, mikor megépül, de ez a be-
fektetés az évenkénti tűzifa árán néhány év alatt 
megtérül. Egy cserépkályha üzemeltetése, fenntar-
tási költsége a gázhoz képest elenyésző.”

A vásárlók másik fele természetesen a kályha 
biztonságot nyújtó ősi, ropogó tűzmelegére 
vágyik. Egy cserépkályha az otthon sugárzó 
meleg központja, köréje gyűlhet a család, a 
barátok. Emellett azonban látványelem is: mu-
tatós, jól megválasztott és minőségi csempékkel 
díszítve stílusteremtő lehet. A minőség azon-
ban nem csak a szépség miatt fontos: a ponto-
san szabott csempe növeli a kályha stabilitását 
(és élettartamát), az építés idejét pedig rövideb-
bé teszi.
„A nálunk kapható kályhacsempék szigorú belső 
ellenőrzésen mennek keresztül, mielőtt a vásárló-
hoz kerülnének” – folytatja Zita.  „A tökéletes szín-
árnyalatot, az öntött technológiának köszönhető 
pontos széleket és a megfelelő helyen lévő illesz-
téseket a munkásaink egyenként ellenőrzik. Ezzel 
nem csak a vásárlóinkat, de a kályhaépítőket is ki-
szolgáljuk: minden azonos funkciójú elem töké-
letesen illeszkedik egymáshoz, és a csempék 
semmilyen előkészítést nem igényelnek az épí-
tés előtt. Ezért is merünk 10 év garanciát vállal-
ni a termékünkre: ha a kályha jól van megépítve 
és helyesen tüzelik, a csempéink örök életűek.” 

A cserépkályha ugyanis egy ún. samott téglákból 
épített tűztér, amelyet hőálló mázas csempékkel 
fednek be. A kályha belsejében kialakított bo-

Otthonos, meleg, takarékos és gyönyörű. Ezzel lehetne összefoglalni 
a mostanában újra felfedezett cserépkályhás fűtés legfontosabb elő-
nyeit. A látványos fűtésrendszereket bemutató sorozatunk harmadik 
részében a kandalló és a kemence után a cserépkályhával foglalko-
zunk. Új designok, különleges megoldások és modern szakmai tudni-
valók nyomában az ország legnagyobb bemutatótermében, a Szen-
tesi Cserépkályha és kandalló bemutatóteremben jártunk.
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Telefon:
Bemutatóterem:  +36 63 314-450 
Patkós András, ügyvezető:  

+36 30 289 09 64 
Kovács Zita:  +36 30 768 52 55 

E-mail:
info@szentesicserepkalyha.hu

Az ország legnagyobb
Kandalló és Cserépkályha 
bemutatóterme:
6600 Szentes, Szarvasi út 8.
(Budapesttől másfél óra.)

www.szentesicserepkalyha.hu
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A meglévő Szentesi Cserépkályha emblémájának grafikai frissítése a logotípia/tipográfia megváltoztatásával – www.ezdesign.hu

„Budapestről kicsit több mint 
másfél óra az út, de a bemu-
tatóteremben található szín- és 
formaválaszték gazdagon kár-
pótolt, nem beszélve arról, hogy 
az útiköltségünket a végén kifi-
zette a gyár… Ritka élmény.”

Kacsari Gyula,
Rákospalota



nyolult járatokban keringve a forró füst leadja a 
hőenergiát, melyet az átmelegedő kályhacsem-
pék továbbítanak a szobába. A cserépkályha fű-
tési mechanizmusa így a napsütéséhez hasonló: 
a kályhából sugárzó hő felmelegíti a helyiség-
ben lévő tárgyakat, és ezek fűtik fel a szoba leve-
gőjét. Egy kályha élettartama ezért 3 tényezőn 
múlik: a minőségi alapanyagokon, a helyes tü-
zelési módon, és az azt felépítő kályhásmester 
szakértelmén. 

„A kályhaépítő megkerülhetetlen szereplő a 
cserépkályha történetében. Ő az, aki felmé-
ri a környezetet, kiszámolja a méreteket, beszerzi 
az anyagot, megtervezi és felépíti a cserépkály-
hát. Minden vevőnknek azt tanácsoljuk, hogy 
a kályhásmester kiválasztásában legyenek a 
leghatározottabbak, hiszen az ő vállán nyug-
szik az egész folyamat. Azoknak, akik csupán 
érdeklődnek, vagy nem ismernek ilyen szakembe-
reket, mi kiváló, évtizedes tapasztalattal rendel-
kező kályhásmestereket tudunk ajánlani a saját 
partnereink közül. A kályhacsempe mellett az épí-
téshez szükséges minden alapanyagot és a tüze-
léshez való kellékeket is árulunk, tehát nálunk egy 
füst alatt beszerezhetnek mindent. Ezt nem csak 
a vevők, de a kályhások is nagyon szeretik. A ve-
lük való jó kapcsolat, hosszú távú együttműködés 
egyébként is nagyon fontos a számunkra, mert az 
ő munkájuk nélkül nem tud tökéletesen megvaló-
sulni az, amit a vásárlóink megálmodnak, hiába 
tökéletes az alapanyag.”

Kalandozásunk a cserépkályhák és kandallók vi-
lágában lenyűgöző élmény volt. A hagyomá-
nyos fűtés valóban nem csak pénztárcakímélő, 
de otthonteremtő erejű is, ezért mindenkép-
pen érdemes rajta elgondolkodni. Mielőtt azon-
ban döntene, okvetlenül látogasson el az ország 
legnagyobb kandalló és cserépkályha bemu-
tatótermébe! A kellemesen duruzsoló, szebb-
nél szebb kályhák láttán garantáltan beleszeret 
majd az egyedi fűtésbe.
A szerelem garantált.  n
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Ha Ön komoly 
tapasztalattal, 
igazi szakértelemmel 
rendelkezô kályhaépítô 
mester, legyen a partnerünk! 

Együttmûködési 
ajánlatunkról 
érdeklôdjön
a szentesi 
bemutatótermünkben!
Bemutatóterem: 6600 Szentes, Szarvasi út 8.
Telefon: +36 63 314-450 01 
E-mail: info@szentesicserepkalyha.hu

Keressük Magyarország legjobb 
Cserépkályhását, hogy ajánlhassuk 
Önt vevôinknek, megrendelôinknek!

Egy cserépkályha az otthon 
sugárzó meleg központja, 

köréje gyűlhet a család, a barátok.

„3 hét alatt készen volt a kály-
hánk, ráadásul novemberben, 
ami legerősebb szezon. Ami a 
legjobban tetszett, hogy tud-
tak megbízható kályhaépítőt is 
ajánlani a környékemen pedig 
Szentestől messze lakunk!”

Kiss Tibor
Kaposvár

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

Szerezze meg  3 értékes kiadványunkat!
Igényelje weboldalunkon, és elküldjük  

Önnek ajándékba!

www.szentesicserepkalyha.hu


