
TONDACH Magyarország Zrt.
 – a környezettudatos vállalat

A TONDACH Magyarország Zrt. 1992 óta termel és értékesít a több mint 100 éves hagyományoknak megfelelően égetet 
kerámia termékeket Magyarországon. Cégünk a nemzetközi TONDACH-Csoport tagja. A konszern minden országa egységes 
irányelvek szerint működik, legyen ez akár a cégfilozófiánk részét képező környezettudatos viselkedés.

Az elmúlt 20 év beruházásait a környezettudatosság és az energiahatékonyság vezérelték. A TONDACH Magyarország Zrt. 
termékpalettája a natúrtermékek csoportjába tartozik, melyet a nemzetközi Natureplus védjegy is bizonyít. A kerámia 
termékek természetes agyagból víz, tűz és levegő felhasználásával készülnek. Minden gyárunk rendelkezik Egységes Kör-
nyezethasználati Engedéllyel (IPPC).

Cégünk környezettudatosságát az új Csaba II. kerámia tetőcserépgyár példája bizonyítja leginkább. A 2009. március 27-én 
átadott békéscsabai gyáregység rekordidő alatt, zöldmezős beruházásként épült fel. A TONDACH ezzel a beruházással Eu-
rópa legnagyobb tetőcserépgyárát és a világ legnagyobb égetőkemencéjét alkotta meg. A környezet védelmére már a be-
ruházás kezdetét megelőzően ügyeltünk. A gyár közvetlen környezetében védett természeti érték, természetvédelmi vagy 
tájvédelmi terület található, ennek védelme érdekében is építettük be az ország kerámiai iparban használt legnagyobb 
füstgáztisztító berendezését. A gyártási tevékenység során jelentkező környezeti hatások, mint zajkibocsátás, légszennye-
zés, hulladékok kezelésével kapcsolatos hatások, tájképi hatás, természeti környezetre gyakorolt hatások, földtani közegre 
gyakorolt hatás, felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata megtörtént és megállapításra került, hogy a 
TONDACH új világszínvonalú gyáregysége környezetszennyezést kizáró módon üzemel.
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Az előírások betartásán felül miért éri meg egy termelő nagyvállalatnak, mint a TONDACH Magyarország Zrt., hogy jövőbe 
mutató zöld technológiákat alkalmazzon? A következőkben bemutatott példák egyértelmű választ adnak erre a kérdésre. 

Az új cserépgyárban a ma ismert, legjobb minőséget biztosító, legmagasabb hatásfokú technológia (BAT) üzemel. Az 
energiafelhasználás hatékonyságának javítása elsősorban a földgáz tüzelési célú felhasználásánál lehetséges. A korszerű 
berendezések, valamint a technológiai hulladékhő hasznosítása jelenti a legtöbb energia-megtakarítási lehetőséget. A 
továbbiakban néhány példa a fentiek igazolására.

A nyersanyag előkészítésénél és őrlésénél felhasználjuk az égetőkemencében képződő hulladékhő jelentős mennyiségét. 
A cserépszárító működése 80%-ban szintén a hulladékhő felhasználásán alapul. 

Egy másik fontos kérdés a gyártási folyamatok során keletkező hulladékok kezelése. A gyártástechnológiában keletkező 
nyers és száraz technológiai hulladékot visszavezetjük az alapanyaggyártáshoz és újra felhasználjuk. Az alacsony selejtszá-
zalék mellett keletkező, de mégiscsak képződő égetett hulladékot a bányaművelés során a beszállítási utakba használjuk 
fel. Összességében elmondható, hogy a teljes technológiai anyagforgalomhoz képest nagyon alacsony a hulladékok meny-
nyisége, így a környezetre gyakorolt negatív hatás és a hulladékkezelésből adódó költségek is minimálisak.

Az alkalmazott gyártási technológián kívül az előállított termékek is a cég zöld, környezettudatos szemléletét erősítik. A 
TONDACH kerámia tetőcserepek természetes anyagokból föld, tűz, víz, levegő felhasználásával készülnek. Az engóbozás 
(színezés) során használt festékek fémoxidokat és finomagyag ásványokat tartalmaznak, melyek vízzel vannak hígítva és 
zárt rendszerben kerülnek felhasználásra. 

A 80-100 év élettartam lejárata után sem keletkezik veszélyes hulladék: a régi tetőcserepek újra felhasználhatóak. Azon 
vásárlók, akik a TONDACH kerámia tetőcserép mellett döntenek, családjuk és közvetlen környezetük védelme mellett dön-
tenek és a zöld szemléletet képviselik.

A zöld, környezettudatos utak keresése az új TONDACH kerámia tetőcserépgyár építésével sem zárult le. Cégünk folyama-
tosan kutatja a természetes és épített környezet védelmére és a gyártási költségek csökkentésére irányuló technológiai 
fejlesztéseket.
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