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A kiadvány szövegét írta, rajzait, fényképeit készítette
a Bikfalvi Csempemanufaktúra

Ezek engedély nélküli átvétele, közlése vagy bármilyen felhasználása a 
Manufaktúra tudta nélkül szigorúan tilos.

Design: Péter Alpár



Átfogóan kutattuk a hagyományos erdélyi tüzelőket és azok 

építési technikáját, valamint mindezek 21. századi továbbélési 

lehetőségeit. Kutatásaink eredményeként két alternatívát aján-

lunk. Az első a kézműves kályha, ami mind anyagában, mind 

készítési technikájában is követi a hagyományokat, nem kíván 

konkurálni a modern tüzelőeszközök hatékonyságával, viszont 

a maga természetes mivoltában felbecsülhetetlen szellemi és 

művészi értéket képvisel. A másik alternatíva a belső anyag- 

használatában és kialakításában kortárs anyagokat és technikát 

magában rejtő tüzelő. A két véglet között ott vannak az egyedi 

köztes megoldások.
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Katalógusunk további oldalain számos olyan hagyományos 

erdélyi tüzelőtípus digitális rekonstrukcióját mutatjuk be,  ame-

lyek a mai fűtési elvárásokat is kielégítő formában, az általunk 

készített csempék felhasználásával megépíthetők, évszázados 

szépséget és értéket közvetítve.

Ha valamelyik típus elnyerte tetszését, vagy kályhatervezésre 

ihlette, e-mailon  keresztül kérhet árajánlatot. A csempetípus 

kiválasztása után látványrajzot készítünk.
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Tel: +40  72 41 00 352 
 Email: bikfalvicsempe@gmail.com

Web: www.bikfalvicsempe.com
Műhely: Com Ozun, sat. Bicfalău, nr. 156, RO 527131

(Ügyfélfogadás csak előzetes egyeztetés alapján.)



K 001
Hagyományos székelyföldi cserepes, vagyis sza-
bad tűzterű, kandalló jellegű tüzelő.

K 002
Hagyományos székelyföldi cserepes, (szabad tűzterű, kan-
dalló jellegű tüzelő) fűtővel, vagyis zárt tüzterű tüzelővel egy-
beépítve. A fűtő vakolt, korongozott kályhaszemek vannak be-
leépítve, melyek növelik a hőleadási felületet.
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K 003
Kemence jellegű, zárt tüzelő, alsó része 
csempékből rakva, felül kályhaszemes 
taaszos búbos rész.

K 004
Kívül fűtős (egy másik helységből 
fűthető) reneszánsz kályha, egysze-
rű derékpárkánnyal, pártás dísszel, 
vakolt lábazattal.
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K 005
Reneszánsz kályha egyszerű derék- 
párkánnyal.

K 006
Reneszánsz kályha dupla derék-
párkánnyal, pártás dísszel.
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K 007
A 20. század során elterjedt tömb-
formájú, füstjáratos kályha későre-
neszánsz csempékből.

K 008
Csizma formájú főzőkályha, csempés szárral és 
vakolt lábazattal. Rakható bele sütő is.
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K 009
Vakolt lábazatú kályha a cserepesek 
füstfogójának tömegét idéző csempés 
résszel.

K 010
Hagyományos székelyföldi cserepes, (szabad tűzterű, kan-
dalló jellegű tüzelő) fűtővel, vagyis zárt tüzterű tüzelővel egy-
beépítve. 
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K 011
Kétrészes kályha négyzetes kályhasze-
mekből rakott hengeres felsőrésszel, az 
alsó részén csempelapokkal.

K 012
Kétrészes kályha hengeres vakolt 
felsőrésszel, benne hengeres kályhasze-
mekkel. Az alsó rész négyzetes kály-
haszemekből készült.

K 013
Kétrészes kályha hengeres 
felsőrésszel, négyzetes kályhasze-
mekből.
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K 014
Kétrészes kályha hengeres, vakolt 
felsőrésszel - benne hengeres kályhasze-
mek -, az alsó részén csempelapokkal.

K 015
Hagyományos székelyföldi cserepes, (szabad tűzterű, kandalló 
jellegű tüzelő) fözőlapos fűtővel, ami benyúlik a térbe, és ún. 
csizmás kályhaként működik. A cserepes itt csak az egyik ol-
dalán nyitott, és falazott lába van.
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K 016
Főúri jellegű reneszánsz kályha 
hengeres felsőrésszel, többszínű 
csempékből.

K 017
Főúri jellegű reneszánsz kályha 
egyszerű derékpárkánnyal, pártás 
dísszel, vakolt lábazattal, kő- 
lábakon.

K 018
Főúri jellegű reneszánsz kályha 
egyszerű derékpárkányal, pártás 
dísszel, vakolt lábazattal, kő lábakon.
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