
 

 

A közel 100 éves Terrán Cégcsoport komplett tetőfedési rendszereivel és kiváló minőségű termékeivel 
Európa egyik legmodernebb betoncserép gyártójává nőtte ki magát. A családi tradíciókra épülő cégnél 
alapvető követelmény a kutató-fejlesztő munka és a magas minőség iránti elkötelezettség. A vállalat 
Magyarországon kettő (Bólyon, Kunszentmiklóson), Szlovákiában és Romániában egy-egy gyárat működtet. 
A cégcsoport alkalmazottainak száma jelenleg 345 fő, Horvátországban, Romániában (Erdély), Szlovákiában 
és Szerbiában vannak leányvállalataik. A cég nagy hangsúlyt fektetve az építőipari szakemberek műszaki 
információval való ellátásában és segítésében.  

 

A Terrán Kft. Építész Nyílt Napot szervez szakemberek számára bólyi képzési központjában 2018. szeptember 
14.-én pénteken (7754 Bóly, Tompa M. u.10.). 

A rendezvény Kamarai pontértéke: 1,5 pont. A részvétel díjmentes.  

 

Autóbusz járat indul Szegedről Baja érintésével a rendezvény helyszínére, a következő fel és leszállási 
lehetőségekkel oda és visszautazáskor is: 

1. reggel 6.30-kor: Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskola előtt (6724 Szeged, Mars tér 
14. 

2. reggel 7.40-kor: 6500 Baja TESCO parkoló északi oldala 55-ös úthoz közelebb (óriásplakát alatt) 

Az utazás természetesen történhet egyénileg is, 08.45-09.00 óra közötti érkezéssel a rendezvény helyszínére 
(7754 Bóly, Tompa u. 10). 

 

Az elméleti terem és a tanműhely befogadóképessége korlátozott, ezért a jelentkezés regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni ezen a linken lehetséges 2018. augusztus 29-ig. 

További információ: Széll Judit – Mérnök szaktanácsadó (+3620/334-8429, illetve szellj@terranteto.hu). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://jelentkezes.terranteto.hu/c29d2683dc9addf7
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Építész Nyílt Nap program 

 

08.45-09.00     Érkezés, regisztráció 

09.00-09.30     Köszöntő, bemutatkozás - Gódi Attila ügyvezető igazgató - Terrán Kft. 

09.30-10.15     A kiselemes fedések általános szabályai. A cseréphéjazatok vízzárósága. Alacsony hajlásszögű 
tetők - Széll Judit Mérnök szaktanácsadó - Terrán Kft. 

10.15-10.30     Kávészünet 

10.30-11.15    Cserépfedés részletképzések, esettanulmányok - Takaró Gábor okl. építészmérnök, 
alkalmazástechnikai vezető - Terrán Kft. 

11.15-12.00    A viharbiztonságra vonatkozó alapkövetelmények -  Takaró Gábor okl. építészmérnök, 
alkalmazástechnikai vezető - Terrán Kft. 

12.00-12.30   Egyszerű ebéd (pizza) 

12.30-13.15    ÉMSZ ÉV Tetője Nívódíj pályázaton díjazott tetők bemutatása Nagy József ácsmester, tetőfedő 
mester az ÉMSZ Magastető Szekció vezetőségi tagja 

13.15-13.30     Rövid gyártástechnológiai ismertető - Takaró Gábor okl. építészmérnök, alkalmazástechnikai 
vezető - Terrán Kft. 

13.30-13.45     Kávészünet 

13.45-14.30 Gyárlátogatás a Terrán korszerű cserépgyárában 

14.30-14.50     Légzáró réteg kivitelezése a tanműhely bemutató tetőin - Filus Róbert ácsmester és tetőfedő 
mester - az ÉMSZ Magastető Szekció vezetőségi tagja, László Miklós tetőfedő mester, Nagy József ácsmester 
és tetőfedő mester 

14.50-15.10     Az alacsony hajlásszögű tetők kivitelezése a tanműhely bemutató tetőin - Filus Róbert 
ácsmester és tetőfedő mester, László Miklós tetőfedő mester, Nagy József ácsmester és tetőfedő mester  

15.10-15.30     Szarufa feletti hőszigetelés beépítése a tanműhely bemutató tetőin - Nagy József ácsmester 
és tetőfedő mester, László Miklós tetőfedő mester, Filus Róbert ácsmester és tetőfedő mester 

15.30-16.00     Cseréphéjazat és alátéthéjazat részletképzések a tanműhely bemutató tetőin - Filus Róbert 
ácsmester és tetőfedő mester, László Miklós tetőfedő mester, Nagy József ácsmester és tetőfedő mester  

16.00-17.30   Épületlátogatás: Busóudvar Mohács, Eötvös u. 17-19 

17.30-18.15     Utazás Kisharsányba 

18.15-18.45 Pincelátogatás a Vylyan pincében 

18.45-20.00    Vacsora és szakmai beszélgetés a Vylyan teraszon 

20.00-             Program zárása, hazautazás 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 


