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1920-1995 Mészáros Kálmán a ma Szlovákiához tartozó Negyeden kezdett el beton alapú 
cserépgyártással foglalkozni. A kézi munkával el őállított ún „Mészáros cserepek" már közel 90 éve 
megtalálhatóak a környék tető in. 1995-ben Mészáros Vilmos, a dél-baranyai, régi iparos hagyományokkal 
rendelkező  Bóly városában folytatta a családi tevékenységet egy félautomata gépsor segítségével. Mára 
a gyártási technológia eljutott a teljesen automatizált, európai színvonalú cserépgyártásig. 

1999-2003 A gyártási technológia dinamíkus fejl ődése mellett, a komoly fermékfejlesztési lépéseknek 
köszönhetően, a kezdeti Mediterrán 1 5-ös formát felváltotta a Mediterrán 10-es, melyet kés őbb DANUBIA 
névre kereszteltünk. 2001 -ben kinálatunk bővülta COPPOtermékvonallal, mely formájában és színeiben is 
a mediterrán tájak napfényes hangulatát idézi. 2003-ban alapos kutatómunka eredményeként 
továbbfejlesztettük kínálatunkat a speciálisan felületkezelt COPPO' termékvonallal, mely 2003 tavaszán 
elnyerte a Construma Nagydíjat. 

2004 A szlovákiai Negyeden 2000-ben megalapított Mediterrán Szlovákia Kft. gyárában automata 
gyártósor került üzembehelyezésre. Ez biztosít további garanciát a bizf os és folyamatos termék-
ellátottságra és a színvonalas szolgáltatásokra. 

2005 Cégünk Új fermékvonallal növelte termékkínálatát. A hornyolt, kett ős íves vágású RIJNDO' 
fermékvonal esztétikailag jellegzetes képet mutat a m űemlékek, tradicionális jelleg ű  új épületek fedé-
sénél, valamint tet ő felújításokhoz Is kiválóan alkalmas. RUNDO termékünket még ebben az évben BNV 
Nagydíjjal tüntették ki. A hullámos STANDARD cserép szintén 2005-ben került forgalomba a magyar pia-
con. 

2007 A sikertörténet folytatásaként 2007-ben jelent meg a ZENIT'" tef őcserép, mely izgalmas carbon 
színével, egyszer ű  téglalap alakjával és letisztult homogén felületével egy új irányzatot képvisel az eddigi 
hagyományos tetőcserepekkel szemben. A ZENIT tet őcserép különleges ColorSystem felületkezeléssel 
van ellátva. A ColorSysfem színvédelemmel a tetőcserepek színe frissebb és mélyebb tónusú lesz. A 
speciális védóréteg garantálja, hogy a tet ő  évek múltán is úgy nézzen ki, mintúj korában. 

2008 A ColorSystem színvédelemmel ellátott termékkörünk tovább b ővült a RUNDO', DANUBIA', 
COPPO termékvonalakkal, illetve a ZENlT"ÓDON tet őcseréppel. 

2009 Céljainkat szem el ő tt tartva alkottuk meg a hazai piacon egyedülálló textúrálf felülettel rendelkez ő  
ZENIT GROSSO cserepünket, amely az elmúlt két év során már megismert elegáns carbon színt viseli 
magán. Ebben az évben került piaci bevezetésre a STANDARD NATÚR termékünk is. Cégünk ma 
befoncserepek és komplett tető fedési rendszerek nemzetközi hírnev ű  betoncserép-gyártójaként 
működik. A Mediterrán Magyarország Kft-nél alapvet ő  követelmény a kutató-fejleszt ő  munka és a 
legmagasabb min őség iránti igény mellett a szállítási fegyelem. Csak így érhetjük el a legfontosabb 
célunkat: az elégedett vev őket. 

Jövőkép Termékeink fizikai tulajdonságából 
adódó idő tálló min őségén fúl, egyedi formákkal 
és színekkel egy új életörömmel teli hangulat 
megteremtése a vállalatunk filozófiája. Komoly 
termékfejlesztési lépéseket teszünk annak érde-
kében, hogy Ön szabadon engedve fantáziáját, 
az ízlésének, stílusának legjobban megfelel ő  tető -
fedést adhossa otthonának. Bízunk benne, hogy 
termékismertet ő  katalógusunk az inspiráció gai 
dag forrása lesz az Ön számára és megtalálja di 
mai fetőjét. 
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