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A fatüzelésen gondolkodó, bemutatótermünkben megfor-

duló ügyfelek 98%-ában felmerül a kérdés: kandallót épít-

tessek, vagy cserépkályhát? Míg az emberek egy részének 

az egyedi tüzelés megoldása elsősorban a biztonságról, 

szolgáltatóktól való függetlenségről és gazdaságos fűtés-

ről szól, sokan az élő, ropogó tűz hangulata miatt gondol-

kodnak ezen a fűtési módokon. Éppen ezért a válasz attól 

függ, hogy Ön mire szeretné azt használni.

Különböző felépítés,
Különböző hatásfoK
Kezdjük az elején: a cserépkályha és a kandalló felépítése telje-

sen különböző. a cserépkályha egy kályhacsempével burkolt, 

samottból épített tűztér és füstjárat rendszer, ahol a tűz melegén 

kívül a járatokban keringő füst is fűti a kályhatestet, mielőtt tá-

vozna a kéményen keresztül. így a cserépkályha a benne keringő 

füstgáznak akár 90%-át is képes hasznosítani.

a kandalló egy lemez- vagy öntöttvas tűztér, melyet általában 

kályhacsempével vagy kővel burkolnak körbe, de léteznek mo-

dernebb, zárt tűzterű változatai is. Itt nincs előre megépített füst-

járat, a füst rögtön távozik a kéményen keresztül, így a kandallók 
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legjobb esetben is 70%-os hatásfokúak. a különböző felépíté-

sükből adódóan más-más hatásfokkal és fűtési idővel rendelkez-

nek, ezért más célokra is alkalmasak.

hogyan fűt?
a kandallóban már akár a begyújtást követő 15 percben érez-

hető a meleg, ez azonban csupán addig tart, míg a tűz ki nem 

alszik! így a kandalló nagyon gyorsan képes megfelelő hőfokra 

melegíteni egy adott helyiséget, ám ahhoz, hogy ezt a hőmér-

sékletet fenntartsa, a tüzet folyamatosan táplálnia kell: a tűz kial-

vása után kb. 2-3 óra alatt kihűl a tűztérbetét is. emiatt a kandalló 

állandó fűtésre nem igazán ajánlott: nagyon sűrűn kell rakni a 

tüzet, nem elég nagy a hatásfoka, így elég nagy erőfeszítést igé-

nyel, ha egész télen ezzel szeretné befűteni az otthonát. Kiváló 

viszont olyan esetekben, amikor alkalomszerűen, de gyorsan kell 

meleget varázsolni – ezért inkább olyan helyiségekbe való, ahol 

nem tartózkodik állandóan.

a cserépkályha fűtési mechanizmusa a napsütéséhez hasonló: a 

kályhából sugárzó hő felmelegíti a helyiségben lévő tárgyakat, 

és ezek fűtik fel a szoba levegőjét. Mindehhez azonban idő kell: a 

cserépkályha felépítésénél és nagyságánál fogva is lassabban, 2-3 
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óra alatt kezd el igazán melegíteni, ez azonban tartós: a kályha-

csempék még akkor is intenzíven sugározzák vissza a hőt, mikor a 

tűz már régen kialudt, így kb. napi kétszeri megrakással a cserép-

kályha képes folyamatosan fűteni. a cserépkályha tehát egyálta-

lán nem alkalmas arra, amire a kandalló: hogy alkalomszerűen 

nagy tüzet rakjon benne, mert az időszakos „bedurrantások” nem 

igazán tesznek jót a kályha szerkezetének. ezért a cserépkályha 

állandó, egyenletes fűtéshez ideális választás. a hatásfoknak és 

az élettartamának is az kedvez a leginkább, ha 12-13 óránként 

megrakva, egyenletes hőleadással fűti a környezetét. Ilyen tü-

zelési móddal a helyiség gyakorlatilag soha nem hűl ki, ezért a 

cserépkályha olyan helyekre való, ahol gyakran tartózkodnak, és 

fontos az állandó kellemes hőmérséklet, komfortérzet.

látvány vagy teljesítMény
a kandallók varázsa a nagy, nyitott tűztérben rejlik. a nyitott tűz-

tér azonban folyamatos tűzveszélyt is jelent. bár a filmekben a 

romantikus esték elengedhetetlen kelléke a kandalló elé terített 

állatbőr, a valóságban tilos bármilyen gyúlékony anyagot teríte-

ni a nyitott tűzterek elé! a kandallók és kályhák előtti területre 

a kipattanó szikrák, elguruló parazsak miatt csakis tűzálló, nem 
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gyúlékony anyagokat helyezzen, és nagyon ajánlott a parázsfo-

gó használata is.

a cserépkályha ajtaján át kétségkívül nem csodálhatja ugyan-

olyan teljes szépségében a tüzet, mint a kandallók nyitott tűzte-

rében, hiszen itt a tűz a kályha belsejében, zárt térben lobog, így 

csupán az üveges ajtón átszűrődő táncoló fénnyel kell beérnie. 

a cserépkályha fő látványeleme ezért nem a táncoló tűz, hanem 

a kályha maga: a gyönyörű színű és mintájú csempék, a szépen 

kialakított forma és a míves ajtók együttese. a tűz látványához 

ragaszkodók kedvéért azonban a gyártók ma már nagyobb mé-

retű ajtókat is készítenek, amelyen keresztül több élvezhető a 

kályha mélyén lobogó lángokból. ez, valamint a melegedésre, 

üldögélésre kialakított kellemesen langyos padka pedig ugyan-

úgy visszaadja tűzmeleg élményét, mint a kandalló lángjai.

MelyIK a szebb?
a szépség szubjektív dolog – az a szép, ami önnek tetszik, ami 

az ön stílusának megfelelő. a cserépkályha és a kandalló is lehet 

bármilyen színű, formájú, stílusú. vannak egészen modern, zárt 

tűzterű, üvegezett kandallók, sarkon elhelyezettek, falba süllyesz-

tettek. Mások a nagy robosztus kandallót szeretik, melynek széles 
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párkányára kiállíthatók a családi fényképek. Megint mások színes 

kályhacsempével burkolják a tűzteret. Ugyanígy a cserépkályhák 

esetében is csak az ön fantáziája szabja meg a határt. a régi koro-

kat idéző robosztus kályháktól kezdve a nőiesen kecses, törtfehér 

kályhacsempén keresztül a modern ébenfekete-piros színössze-

állításig bármi megvalósítható. óriási a szín- és formaválaszték. 

nézzen körül, keresgéljen, járjon utána a lehetőségeknek!

ötvözött MegoldásoK
a gyártók tisztában vannak a kandalló és cserépkályha különb-

ségeivel, de a vásárlók dilemmájával is! emiatt egyre inkább 

igyekeznek ötvözni a két megoldás előnyeit. ezek azonban vagy 

többé-kevésbé működő félmegoldások, vagy komoly költségek-

kel járó újító beruházások, különösen a kandallók esetében. ha 

elfogad egy jótanácsot: mindenképp döntse el, mire van szük-

sége: komoly fűtőerővel rendelkező, gazdaságos és szép kályhá-

ra, vagy kevéssé költséghatékony, alkalomszerűen használt, de 

annál látványosabb kandallóra. a fentiek alapján már nagyjából 

látszik, melyik megoldás mire alkalmas, mikor érdemes választa-

ni. Mindenképp a saját igényeinek, céljainak megfelelően válasz-

szon, és akkor hosszú ideig elégedett lesz.
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