
Kandalló
...otthona melegéért!

Kályhacsempegyártás

Kõ- és csempekandallók, cserépkályhák
tervezése, építése, kivitelezése

Hordozható csempekandallók

Látványkandallók, konyhai tűzhelyek

Tûztérbetétek széles választékban 

Számítógépes látványterv készítés



özel huszonöt éve gyártunk kerámia termékeket, ezen belül több mint öt éve kályhacsempe 
és kandalló burkolatokat. Mára a kályhacsempegyártás egyik fő tevékenységünké vált. Számos 
külföldi és magyar tüzeléstechnikai cégnek gyártunk kerámiaburkolatot készülékeikhez.

Termék-skálánkat igyekszünk vevőink igényéhez alakítani, szín és forma tekintetében egyaránt. 
Kályhacsempéink minőségét a gyártás közben folyamatosan ellenőrizzük, hogy a megépült 
készülékek sokáig tulajdonosuk megelégedésére működhessenek.

Viszonteladói hálózatunk révén jelen vagyunk az egész ország területén. 

Számos külföldi cég képviseletét látjuk el magyarországon, ennek köszönhető egyedülállóan 
széles termékkínálatunk. Nem kell a megrendelőnek kompromisszumot kötnie a készülék 
kíválasztásakor, hiszen több mint 600 féle kandallóbetétből válogathat sőt, egyedi igényének 
megfelelő kandallóbetét legyártása sem jelent gondot. Közvetlenül a gyártótól importáljuk a 
termékeket, így az kedvező áron jut el a vásárlóhoz.

Kandalló építéssel, kivitelezéssel foglalkozunk az egész ország területén. A kandallók lakótérbe 
történő betervezésénél fontos szempont – túl a megrendelő esztétikai igényén –, hogy a 
készülék megfelelően működjön az adott helyiségben, ezért már a helyszíni felmérés alkalmával 
tájékoztatjuk az érdeklődőt arról, hogyan kell kialakítania a készüléknek szánt teret ahhoz, hogy 
ott az megfelelően működhessen. Vegye igénybe ingyenes helyszíni felmérésünket, hiszen ezzel 
Ön semmit nem kockáztat! 

A kandallókat (úgy csempés, mint köves) előregyártott panelekből állítjuk össze a helyszínen, így 
maga a kandallóépítés folyamata tiszta, pontos és gyors. Jellemzően 1, maximum 2 nap alatt a 
kandalló beépítése lezajlik. 

A tűzterekhez egyedi kőburkolatot is forgalmazunk, amelynek anyaga különböző színű és 
strukturájú márvány, gránit, homokkő vagy mészkő.

A vásárló jogos igénye, hogy láthassa azt a készüléket, amely adott esetben több évtizeden 
keresztül lesz szerves, működő része lakóterének. Számítógépes látványtervet készítünk a 
helyszíni felmérést követően a leendő készülékről, hogy megkönnyítsük döntését.

Az M1-es autópálya 14-es lehajtójánál (Törökbálint, Budakeszi) található  bútorpláza 
első emeletén várja az érdeklődőket 200 m2-es bemutatótermünk, ahol a hét minden napján 
több mint húsz beépített kandalló, valamint számos más készülék tekinthető meg, felmerülő 
kérdéseikre pedig szakképzett kollégáink adnak felvilágosítást.
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kandallók csempeburkolata átmelegszik és könnyen 
tisztítható. Formájuknak csak a képzelet szab határt, 
hiszen a csempe elemekből szabadon, tetszőlegesen 
építhető meg a burkolat. Stílusukat tekintve lehetnek 
rusztikusak, klasszikusak vagy modernek. 
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z alábbi csempék kandalló vagy cserépkályha építéséhez használhatóak. Figurás dekorcsem-
pékkel a kályha vagy a kandalló még esztétikusabb lehet. Kályhacsempékről bővebb információt 
talál honlapunkon, vagy kérésére szívesen küldünk prospektust (e-mailben elektronikus formá-
ban, vagy nyomtatott változatot postai úton). A különböző mintájú csempék bármelyik alábbi 
színben megrendelhetőek, azonban felhívjuk figyelmét, hogy a prospektusban található színek 
– nyomdai okokból – nem teljesen felelnek meg a valóságnak, valamint rusztikus (effekt) mázaink 
színei a csempe felületétől, valamint a ráeső fény mennyiségtől függően változnak. Ezért kérjük, 
hogy megrendelés előtt élőben is tekintse meg színválasztékunkat.
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Alaptípus 1/1 méretű csempék 220×220 mm

Kosáríves Aranka Kazettás Tálas Csigás Homorú

Tányéros Medálos Erdélyi
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émetország piacvezető kandalló-gyártó cége, ahol a német minőség és műszaki tartalom a designnal 
párosul. Tűztereik kialakításában különösen nagy a hangsúlyt kap a tűz látványa, ezért a készülékeiket 
nagy és működés közben is tiszta üvegfelületek jellemzik. Akár egytlen darabot is készek legyártani a 
megrendelő igényének megfelelően, egyedi méretben. Valamennyi tűzterükhöz csatlakoztatható külső 
környezeti égési levegő, így a készülék nem a lakótérből használja az égési levegőt. További – minden 
típushoz rendelhető – kiegészítő a hátulról nyitható tüzelőajtó, amely segítségével a tüzelőanyagot akár 
egy másik helyiségből is rárakhatjuk és nem kell a nappaliban tárolnunk a tüzelőt.

N

Tűztér típusa: Linear Arte Xh 3S

Tűztér típusa: Linear Varia Bh 4S
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Vakolt építmény kerámia vagy kőburkolattal; tűztér típusa: Varia 2Rh A

Tűztér típusa: Varia Eh

A három oldalon, 90º-os szögben hajlított üvegfelülettel rendelkező kandallóbetétben égő 
tűz látványát a szoba bármely pontjáról élvezhetjük. Tűztér típusa: Varia C S.

Exkluzív kandallókályhák nem igényelnek nagy helyet a lakásban és  
kellemes meleget varázsolnak szobánkba. Kandallókályha típusa: Piu

11



nr.: B1

nr.: B2

nr.: B3

nr.: B4

12



seh, minőségi öntöttvas kandallóbetéteket gyártó cég. Minden 
készülékük jellemzője a harmadlagos égési levegő, amely a tűztér hátsó 
öntvénylapjánál felül, előmelegítve áramlik be az égéstérbe. Funkciója, 
hogy a tűztér felső részében el nem égett füstgázokat tökéletesen 
elégeti, ezáltal az égés és a kandalló üvege tisztább lesz, a készülék 
hatásfoka pedig magasabb. Kis kéményre köthető, egyenes üveges, 
prizmás és íves üveges, liftes kandallóbetét egyaránt szerepel a cég 
palettáján.
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z 1878-óta tüzeléstechnikával foglalkozó elzászi francia cég a 
minőséget és a magas műszaki tartalmat képviseli a világ több mint 
30 országában. Termékeire egyaránt jellemző a hagyományőrzés és 
innováció. Egyedülállóan készít olyan tűztereket, amelyek képesek 
tiszta üveg mellett 8–10 óra üzemelés után is parazsat tartani, amelyről 
a tűz újraindítható, így mindamellett, hogy kevesebb tüzelőanyagot 
használunk, kellemesebb lesz hőérzetünk is. Számos készüléke direkt 
külső égési levegő fogadására alkalmas. Termékei között megtalálhatók 
a kandallókályhák, a kandallóbetétek valamint a modern, rusztikus és 
klasszikus kőkandallók egyaránt.

A

Chatillon Charleston

Aria Travelling
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Tecnis Edel2

Decade 

Vernelle 2
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lektromos látványkandallókat gyártó angol cég számos 
modellt kínál azok számára, akik:
• nem rendelkeznek kéménnyel
• kis hely áll rendelkezésre a kandalló számára
• nem akarnak vagy nem tudnak fával, szénnel vagy gázzal 

működő kandallót üzemeltetni.
Valamennyi készülék szinte élethűen adja vissza a tűz lobogását, 
és egy kisebb helyiséget akár temperálni is képes (max. 
2kW). A kandallók előre összeállítva érkeznek a gyártótól, 
beüzemelésük nem igényel különösebb szakértelmet. Miután 
kivettük a készüléket a csomagolásból nem kell mást tennünk, 
mint azt a falhoz helyezni, bedugni a konnektorba, bekapcsolni 
és már élvezhetjük is a tűz látványát.

E

Albany Braemar

Mercury Carina DeLuxe
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Lumsden

Ashford

Quatro Krypton 
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Blanzek 700
12 kW teljesítményű, 70 cm 
széles, öntöttvas kandallóbetét, 
beépített pillangószeleppel és 
utóégető levegővel, amely a tiszta 
és jó hatásfokú égést hivatott 
elősegíteni.

Blanzek V700p
12 kW-os liftes, hajlított prizmás 
üvegű, öntöttvas kandallóbetét. 
A kandalló begyújtását követően 
kb. fél óra elteltével a készülék 
ajtaja feltolható és a nyitott tűz 
látványában gyönyörködhetünk.

astra
Az Astra egy „folytonégő”,  
10  kW-os, öntöttvas 
kandallóbetét. Ideális üzemi 
körülmények esetén képes 
a begyútást követő 8–10 óra 
elteltével is parazsat tartani, 
amelyről a tűz újraéleszthető.

linear arte Xh
Rostély nélküli liftes ajtajú tűztér.
A hagyományos falazott kandallók 
látványát idézi fel, hiszen 
beépítését követően a tűztér 
fém részeiből szinte semmi nem 
látszik. A tűz még sohasem volt 
ilyen közel otthonában!

temporis
13 kW-os készülék működése gyakorlatilag teljesen független a 
lakótér levegőjétől, olyannyira, hogy az úgynevezett „tiszta üveg 
rendszer” öblítő levegője is a külső környezetből érkezik. Ideális 
üzemi körülmények esetén képes a készülék a begyújtástó számított 
akár 10–12 óra elteltével is olyan parazsat tartani, amelyről a tűz 
újraéleszthető. Ez a műszaki teljesítmény nemcsak figyelemreméltó, 
hanem pillanatnyilag egyedülálló.

Diadéme
A Diadéme széles, íves üvegfelülete (1 m) 
önmagában is impozáns és harmonikus 
látvány. A samottos belső égéstérrel is 
rendelhető készülék a tűz nem mindennapi 
hangulatát varázsolja otthonunkba.

Kob K
A kandallóbetéteket gyártó szlovák cég 
kedvező ár-érték arányú készülékeket 
gyárt sokféle formában és méretben.

Foghet
Az olasz Jolly-Mec cég úttörő az alternatív 
tüzelőanyagok alkalmazásában. A pellettel 
és fahasábbal is működő, központifűtésre 
kapcsolaható készülék képes önnállóan 
ellátni egy egész ház fűtését és mellette 
még használati melegvizet is termel.
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Godin cég több mint 160 éves tüzeléstechnikai múlttal 
rendelkező francia cég, kandalló-kályhákat, kandallóbetéteket 
és egyedi konyhai tűzhelyeket gyárt.
Bizonyos készülékeihez a Mullit Kft. gyártja a kerámiát.  
A számtalan – vevő igénye szerinti – összeállításban kérhető 
készülékek minden igényt kielégítenek. Akár egyedi színben 
is legyártja a cég a konyhai tűzhelyeket, amelyekhez olyan 
beépített kiegészítők kérhetők mint tányérmelegítő, fritteuse 
vagy grill lap.

A
A hagyományos, szilárd tüzelésű sparherdeken készített ételek  

utánozhatatlan ízének nincs párja. A cég fatüzelésű sparherdek 
széles választékát kínálja légfűtéses és központifűtéses változatban 
egyaránt. A hagyomány tisztelete mellett figyelemre méltó 
készülékeinek formai kialakítása is. Többféle színből választhatunk.

























KÖZPONT ÉS ÜZEM

H-2113 Erdőkertes, Fő u. 163.
Tel.: +36 28/594-035
Fax: +36 28/594-036

E-mail: info@mullit.hu, mullit@mullit.hu 

Nyitva: H-P: 8-16-ig

Törökbálint, Tópark u. 1/a.
Budapesttől 13 km-re,  

(az M1-es autópálya törökbálinti lehajtójánál, 14-es kihajtó)
 

Tel: +36 23/532-303
Fax: +36 23/532-304

 E-mail: maxcity@mullit.hu

Nyitva: H-Szo: 10-20-ig, V: 10-19-ig

BEMUTATÓTEREM

Budapesttől 25 Km-re, Erdőkertest elhagyva Vácegres irányban.


