
Elhetö otthont mindenkor: BAKONYTHERM tégatermékekböI! 

A Pápateszéri Téglagyár a Bakony hegyseg Iàbánál, Papa 
városãtól 20 km-re található. Csalãdi vállalkozáskent, két 
testvér alapitotta 1 936-ban. A Pápateszéren a téglagyártás 
több mint 70 eves mültra tekint vissza. 1 936-tól mUködik a 
téçjlagyár gyár a kis Bakonyaljai telepulésen. A folyamatos 
fejlesztések rCvén a korãbbi Hoffmann kemencét felváltot-
ta a teijesen korszeriii alagüt kemence. Ehhez pãrosul egy 
a rnai kor kihivásainak megfelelo, számItógépes rendszer 
által vezérelt, automata gyCrtosor. 

Fejlesztéseink idörendi sorrendben: 
1. ütem: HOFFMANN kemence átszerelCse, a hagyomá-
nyos széntüzelésröl, korszerU gáz Uzernüre. 
2. ütem: MOszáritá beuzemelése. 2002. 
3. ütem: A nyers tegla gyártásának autOmatizãlCsa, a kor-
szerU termékválaszték és ahatékonysãg növelése érdeké-
ben. 2002. 
4. utem: Az alagUt kernence Cs azt kiszolgálO technologia 
kiCpItése. 2006-2007. 

Gyártástechnológiánk a helyi agyagbányára Cpul Cs páro-
sul a mai kornak megfelelô, korszerCi tCglagyártási eljãrás-
sal. 
Termékcsaládjaink összetCtele nagyon széles skálán mo-
zog, megtalálhatOak mindazon termCk, ami egy korszerü 
lakôház épitéséhez szüksegesek. 
Gyártási kapacitásunk az évek folyamán dinamikusan no-
vekedett. Folyamatosan alkalmazkodva a piac igenyeihez, 
mint minOsCgi, mint mennyisCgi tekintetben egyarant. 
A gyCr jelenlegi gyãrtási kapacitása 20 milliO kismCretU 
tégla egység. Az elmült 10 évben lezajlott fejlesztésekkel, 
sorozatos beruhàzásokkal sikerult a technológiát moder-
nizãlni, gepesiteni, ezzel kiváltani a nehCz fizikai munkát. 
A beruhCzásokat részben saját erObbl, részben pályázati 
illetve banki forrásokbOl fedeztük. A modernizClás Cs a gé-
pesités eredményekent dolgozOink munkakOrülményei is 
lCnyegesen javultak. 

Piacunk fOleg Dunãntül Cszak-nyugati részére Cs Buda-
pestre terjed, de egyes termékeink az AlfOidre is eljutnak. 
A fejlOdésnek kOszOnhetöen mar Cvek Ota jelen vagyunk 
az ausztriai, a lengyel, szlovák piacon BAKONYTH[RM ter- 

mCkcsalädunkkal. A termék minOsCg javitása Cs a vevöi 
igCnyeknek való megfeleles biztositása CrdekCben 2001-
t6l vezettük be minösCgbiztosItCsi rendszerünket az MSZ 
EN ISO 9001: 2001 szabvány követelményeinek megfele-
I Oe n. 

MSZ EN ISO 9001:2001 minösItés 
Mindezek ered mCnyeként megteremtodOtt a IehetosCge 
az elsö igazCn magyar, tehát teijes rnértékben hazai fej-
esztésO égetett kerCmia alapU, fokozott hoszigetelö kC-
pessegu BAKONYTHERM CpitCsi rendszer lCtrehozásânak. 

Termékeink közOtt Cppügy megtalálhatO a klasszikus kis-
mCretU tOmOr tégla, korszerO BAKONYTHERM egetett ke-
rámia alapé hoszigeteló falazOblokkok, välaszfal tCglák, 
egyéb kiegészito téglatermékek, mint a modern és prakti-
kus Bakony feszitett vasalatO, kerámia kCreg borItásU nyl-
IásáthidalOk Cs a Bakonytherm kerémia födémrendszer. 
A külsö teherhordó falak CpItCséhez kifejezetten ajánljuk 
a BAKONYTHERM 44, 38, 30-s N+F falazóblokkokat. Ezek 
mindegyike rendelkezik az alábbi kiválO tulajdonságok-
kal. Ennek oka az 509/6 feletti üregtérfogat, amely párosul 
a korszer.i egyedi tervezésü uregszerkezettel. (trapéz ala-
kü, oldal kitámasztásokkal) Ezek a pararnCterek a kiválô 
hoszigetelo kCpesség feltételeit biztositják, az Oreges, 
belsO anyagszerkezet (korszerU egyedi receptura) mel Iett. 
A kedvezO hötechnikai jellemzók rniatt a tCli idCjárási vi-
szonyoknál is keyes energiaràfordItással tartható a belsö 
hömérsCklet. Mig a magas nyári ho terhelésnél a kedvezö 
hOszigetelã tulajdonsãga révCn biztositja hévOs klimájO 
otthont. 

A nagy multinacionális gyártOk ãltal gyartott termékeknek 
méltó versenytársa a BAKONYTHERM termékcsalãd! 

A korszer6 tégla alapO Cpitési rendszer, az egyCb kiválC 
tulajdonságaival egyutt, ez a mai modern, de mindazo-
náltal termCszetes élettCr alapja. Egy korszer(i anyagokbôl 
készült, jOl tervezett Cs a tervdokumentációknak megfele-
lOen megépitett teglahCzban, ma sern kell utólagos hOszi-
getelCst Cs legkondicionalOt alkalmazni. A téglaház bizto-
sItja a kellemes, élhctC Cs termCszetes Iakokornyezetet. 


