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Erdei gerendaház, kék ajtóval. Előtte Pietra Antik Mészkő, 3
cm vastagságban. Ragasztva S1 jelölésű ragasztóval, Sorell
Stonecolor Patio fugával tömítve.

Villa Vitae köves homlokzata, Balatonfüred.

N E M H I S Z Ü N K A Z U N I F O R M I TÁ S B A N !
K R E AT Í V C S A PAT U N K M I N D I G T E T T R E K É S Z
NÉHÁNY SZÓ AZ OTTI BURKOLATOK TERVEZŐJÉRŐL ÉS KIFEJLESZTŐJÉRŐL

Barokkos kapualj, Vác. Burkolatok:
Terrakotta 20x20 Antik, Pietra Antik
Mészkő, 3 cm vastagságban.

Pietra Grafit padló,
a házi kedvencek is imádják!
(A falon Pietra Echo.)

Hoffer Ottó belsőépítész munkája során szerzett több éves szakmai tapasztalat alapján jutott arra a döntésre, hogy
a kereskedelmi forgalomban kapható burkolatok egyoldalúsága és szériajellege miatt belefog egy egészen újszerű
ötlet megvalósításába. Feltaláló - művészlélek vénája arra sarkallta, hogy megalapítson egy olyan manufaktúrát,
amely az európai tradíciókra épülve, de korszerű technológiákat alkalmazva készít változatos, igényes és kiváló
minőségű burkolatokat. Így születtek az Otti kövek!

„Mindig kerestem anyagokat a tökéletes megvalósításhoz. A betonban és a műkőben találtam meg a megoldást!
Erős, tartós, formázható és esztétikus anyagok ezek, amelyekkel nemzetközi színvonalú különleges termékeket
tudunk előállítani, akár nagy volumenben is. Minden egyes mintadarabot mi fejlesztünk, sablonozunk és tesztelünk
addig, amíg el nem érjük a tökéletes formát és felületet!
Jó csapatunk van, igazi kreatív alkotni vágyó társaság! Tervezők, szervezők, szobrászok, művészek, sablonozók,
asztalosok, betonöntők és még számtalan szakember szorgoskodik gyárainkban.”
ÜDVÖZLETTEL:

OTTI MANUFACTURA
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Családi ház homlokzata, Budapest. Otti burkolatok mindenütt!
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Valami Különleges

Balatoni házikó. Pietra Echo színes kövekkel, hangulatos levendula sétánnyal.

Otthonunk bejárata mindig a legdíszesebb,
hiszen naponta többször látjuk, így szeretjük ha
mosolyog ránk

MI VALÓR A VÁLT JUK !
T E R R A Z ZÓ / M Ű KŐ / L ÁT S ZÓ B E TO N / CE M E NT L A P
MIK E ZEK ?

A cementkötésű szilikáttermékek prémium kategóriás
technikái, illetve produktumai ezek.
A cementkötésű szilikáttermékek prémium kategóriás
technikái, illetve produktumai.
Látszóbeton: Gyakorlatilag a minőségi felülettel kiképzett
zsaluzat lenyomatát
látjuk,felülettel
mint végeredLátszóbeton:
Gyakorlatilag
a minőségi
kiményt. Nem
festjük, nem
fedjük,
nem
alakítjuk tovább,
képzett zsaluzat
lenyomatát
látjuk,
mint
végeredményt.
legfeljebb
felületkezeljük.
Pultok,
mosdók, mosogatók,
Nem festjük,
nem
fedjük, nem
alakítjuk
tovább,
legfeljebbburkolatok,
felületkezeljük.
Pultok,készíthetők
mosdók, belőle
mosogatók,
betonbútorok
az aktuáburkolatok,
betonbútorok
készíthetők
belőle
az
aktuális
lis trendnek megfelelően.
trendnek megfelelően.
Terrazzó: Helyszínen, vagy előregyártott sablonba
Terrazzó: Helyszínen, vagy előregyártott sablonba öntött
öntött cementkötésű speciális műkőgranulát, amely
cementkötésű speciális műkőgranulát, amely csiszolási
csiszolási fázisok után nyeri el végső megjelenési forfázisok után nyeri el végső megjelenési formáját.
máját.

A mediterrán házikót Pietra Rakott Fal díszíti. Pietra Grafit 5 cm
térkő, Flóra Ágyásszegéllyel.
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Árkádok közt, Tihany varázslatos vidékén. Főszerepben a Pietra Echo
falburkolat és a Profil 4. sarokelemek.

Cementlap: A klasszikus cementlap, 1-3 betonCementlap:
A klasszikus
cementlap,
egy termék,
három beminőségből,
rétegekben
sablonba
töltött
rétegekben sablonba
töltöttössze.
termék,
amelyet tonminőségből,
nagy kompresszióval
préselnek
nagy kompresszióval
préselnek
Ehhez
Ehhez a amelyet
hagyományos
típushoz képest
a össze.
korszerű
betontechnológia
lehetővé
tette
alternatív
a hagyományos
típushoz
képest
a korszerűújítások
betontech-

nológia lehetővé tette „alternatív” megoldások alkalmazását, melyekkel egészen forradalmi megoldások
alkalmazását, melyekkel egészen forradalmi eredmények
hozhatók
érhetőklétre.
el.
AzAzOtti
burkolatok
„rekeszöntéses
cementlapjai”
saját
Otti
burkolatok
„rekeszöntéses
cementlapjai”
saját
fejlesztésű
és technológiájú
termékek,
melyeket
csak
fejlesztésű
és technológiájú
termékek,
melyeket
csak
manufaktúránkban
találtalál
meg!meg!
manufaktúránkban

Napjainkra
szinte
teljesen
megszűnt
a cementlapgyártás
Napjainkra
szinte
teljesen
megszűnt
a cementlapgyárhazánkban,
a
bontott
anyagok
pedig
mennyiség,
tás hazánkban, a bontott anyagok pedig semsem
mennyisem
minőség
tekintetében
nem
elégítik
ki
a vásárlói
ség, sem minőség tekintetében nem elégítik ki a vásárigényeket.
lói igényeket.
Még szűkösebb a választék a kültéri térkő burkolatok
Még
szűkösebb
a kültéri
térkő
burkolatokmintákat
terén,
ahol aa választék
különböző
gyártók
sztenderd
terén,
ahol
néhány
multinacionális
vállalat
termékein
ismételnek csekély forma- és színválaszték
mellett.
kívül nem nagyon kapható egyedi termék!
Pedig az esztétika, a változatosság és a minőség
Pedig
az esztétika,
mindenkinek
jár! a változatosság és a minőség
mindenkinek jár!
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MIKOR A KÖRNYEZE TÜNK
ÚJ S TÍLUS T K AP
Ha Ön felújít, épít vagy csak
valami újra vágyik - mi segítünk benne!

Külső megvalósítás: Tervezünk homlokzatot, alaprajzot,
kerítést, kertet, teraszt vagy csak burkolatot… amire
Külső megvalósítás:
szüksége van! Tervezünk homlokzatot, alaprajzot,
kerítést, kertet, teraszt és néha csak burkolatot.
Figyelembe
vesszük a Lakás,
megrendelői
Belsőépítészet:
szálloda,igényeket.
étterem - de bármilyen

építési helyszín - enteriőrtervét elkészítjük, egyszerűbb
Belsőépítészet: Lakás, szálloda, étterem - de bármilyen
vagy akár 3D formában.
építési helyszín - enteriőrtervét elkészítjük, egyszerűbb
vagy akár 3D formában.
Három gyártóegységünk megfelelő kapacitással áll rennagyobb léptékű
megrendelések
esetén is.
Három delkezésre
gyártóegységünk
megfelelő
kapacitással
Állandó raktárkészletet
termékeinkből,
áll rendelkezésre
nagyobb tartunk
léptékűjáratos
megrendelések
esetén ígyis.esélye
Állandó
raktárkészletet
tartunka kiválasztott
járatos
van rá,
hogy azonnal elvihető
termékeinkből,
így
esélye
van
rá,
hogy
azonnal
elvihető
termék!
a kiválasztott burkolat.
A több száz darabos szortimentből sem talált az elképzeA több száz darabos szortimentből sem talált az
lésének megfelelőt? Nem gond, legyártjuk az egyedi elelképzelésének megfelelőt? Nem gond, legyártjuk az
képzelésnek megfelelő terméket! Vagyis, ha évek múlva
egyedi terméket, amit alkalmazni szeretne! Vagyis,
szüksége
erre a darabra,
ha évekismét
múlva
ismét van
szüksége
van erreaza archivált
darabra,sablonaz
ból
ismét
kiöntjük
a
szériadarabot
a
kódolt
színben!a
archivált sablonból ismét kiöntjük a szériadarabot
kódolt színben!
Az építkezéshez (az Otti burkolatokhoz) segédanyagokra,
Az építkezéshez
(Otti
segédanyagokra,
kivitelezésre
vanburkolatokhoz)
szüksége? Nálunk
erre is talál megolkivitelezésre
is
szükség
van.
Kész
technikai
dásokat!
megoldásokkal segítjük vásárlóinkat, szakembereinket
pedig büszkén
ajánljuk!
• Tervezünk
is… segítünk megálmodni a csodás házat,
kertet, enteriőrt!
• Tervezünk is… segítünk megálmodni a csodás házat,
kertet, enteriőrt!
• Kivitelezésben saját gárdával, illetve termékeinket ismerő alvállalkozókkal
dolgozunk!
• Kivitelezésben
saját gárdával,
illetve termékeinket
ismerő alvállalkozókkal dolgozunk!
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• Termékeink masszív fagyálló fali- és padlóburkolatok, épületplasztikai elemek, különleges cementlapok, terrazzók,
•kerti
Termékeink
masszív
fali- és padlólapok, épületkutak, kandallók
és fagyálló
egyedi látszóbetontárgyak.
plasztikai elemek, terrazzók, különleges cementlapok,
kerti
kutak, kandallók
egyedi látszóbeton
tárgyak.
• A burkolatok
látszó részeésa „kopóréteg”,
amely anyagában

színezett szálerősítet kvarc műkő. Sosem kopik el, és a má• A burkolatok látszó része a „kopóréteg”, amely anyagában
zas termékekkel ellentétben kiállja az idő próbáit. Ha meszínezett szálerősített kvarc műkő. Sosem kopik el és a
chanikai termékekkel
sérülés éri, „legfeljebb
az antikkiállja
hatás fokozódik!”
mázas
ellentétben
az idő próbáit.
Ha mechanikai sérülés éri, „legfeljebb az antik hatás
• Az Otti Manufactura nemzetközileg védett márka! Mivel
fokozódik!”
az Otti termékeket a manufaktúra tervezői fejlesztik, a
•gyártás
Az OttiisManufactura
nemzetközileg
márka!
Magyarországon
történik többvédett
helyszínen,
eh-Mivel az
Otti
termékeket
a
manufaktúra
tervezői
fejlesztik,
a gyártás
hez hasonló egyedi burkolatokat és különleges tárgyakat
is
Magyarországon
történik
több
helyszínen,
ehhez
a világon sehol nem talál, csak az Otti értékesítési pon-hasonló
egyedi
burkolatokat
és különleges
tárgyakat a világon
toknál, illetve
a székesfehérvári
központunkban!
sehol nem talál, csak az Otti értékesítési pontoknál, illetve
a székesfehérvári központunkban!
• Kültéri termékeink: térkövek, lábazati, homlokzati burteraszlapok,
lépcsők,
kerítés, támfal
fedkövek,
•kolatok,
Kültéri
termékeink:
térkövek,
lábazati,
homlokzati
párkányok,
kőkeretek,
kéményburkolatok,
oszlopok,
poszburkolatok, teraszlapok, lépcsők, kerítés, támfal
fedkövek,
tamensek, fali kőkeretek,
és kerti kutak,
kőkaspók, kerti kőbútopárkányok,
kéményburkolatok,
oszlopok,
rok, grillek, ágyásszegélyek
még sok
különleges
elem, kerti
posztamensek,
fali és éskerti
kutak,
kőkaspók,
kőbútorok,
grillek,környezetet
ágyásszegélyek
és még
sok
különleges
amellyel csodálatos
varázsolhat
háza
körül!
elem, amellyel csodálatos környezetet varázsolhat háza
körül!
• Beltéri termékeink: fali burkolatok, járólapok, mozaikok,
különleges cementlapok, terrazzók, lépcsőlapok, lábazati
• Beltéri termékeink: fali burkolatok, járólapok, mozaikok,
szalagelemek, lisztellók, kőkeretek, kőmosdók, mosogakülönleges
cementlapok,
terrazzók,
lépcsőlapok,
tók, betonpultok, kandallók és számos egyedi darab látlábazati szalagelemek, lisztellók, kőkeretek, kőmosdók,
szóbetonból. Felületük
többnyire
rusztikus, és
de aszámos
letisztult egyedi
mosogatók,
betonpultok,
kandallók
és
modern
formák
sem
állnak
távol
tőlünk.
darab látszóbetonból. Felületük többnyire rusztikus, de a
letisztult és modern formák sem állnak távol tőlünk.

Ez itt a TE helyed! (Padlón, Mozaik Art Deco 10-es, falon a Mozaik 10-es. A Kecskemét oszloptalp csak a ráadás!)

7

VÁ
VÁLT
LTOZ
OZAT
ATO
OSS SSZZÍÍN
NEEK
K
Válasszuk kiki aa megfelelő
megfelelő dizájnt
dizájnt és
és aa változatos
változatos
Válasszuk
Válasszuk
ki a megfelelő
dizájnt,
az aeléréséhez
Ottikőburkolatok
kőburkolatok
színét...kezdődhet
kezdődhet
aburkolás!
burkolás!
Otti
színét...
szükséges terméket, majd a kőlapok színét.
Kezdődhet
a gyártás,
szállítás,
burkolás!
mediterrán,
country,
rusztikus
vagy modern,
modern,
AA mediterrán,
country,
rusztikus
vagy

A HOMLOK Z AT
házunk
házunk arca.
arca. Ha
Ha ez
ez az
az arc
arc mindig
mindig szép
szép és
és mosolygós,
mosolygós,
mi
mi is
is így
így érezzük
érezzük magunkat
magunkat egész
egész nap!
nap!

Közel és távol... szép

klasszikus, vagy
vagy akár
akár aa régiónak
régiónak megfelelő
megfelelő
klasszikus,
A mediterrán, country, rusztikus, modern,
stílusú népi
népi épületek
épületek felöltöztetésében
felöltöztetésében nagy
nagy
stílusú
klasszikus vagy akár a régiónak megfelelő
segítségünkre
lehetnekaz
azOtti
Ottiburkolatok.
burkolatok. nagy
segítségünkre
lehetnek
stílusú
népi épületek
felöltöztetésében
segítségünkre lehetnek az Otti burkolatok.
Egydekoratív
dekoratívkőfal
kőfalkialakításakor
kialakításakorgyelünk
gyelünkarra,
arra,
Egy
Egy
kőfalszáz
kialakításakor
figyelünk
hogydekoratív
termék több
több
száz
sablonból kerüljön
kerüljön
ki,
hogy
aa termék
sablonból
ki,
arra,
hogy
a termék
többszín
száz
így két
két
azonos
forma vagy
vagy
szín
nemsablonból
kerülhet
így
azonos
forma
nem
kerülhet
kerüljön
ki, ígyTermészetesen
két azonos ettől
forma
vagy
szín
egymás mellé.
mellé.
Természetesen
ettől még
még
legyen
egymás
legyen
nem
kerülhet
egymás
mellé.
Természetesen
gyelmes aa szakember,
szakember, és
és ha
ha ilyet
ilyet talál,
talál, azt
azt
gyelmes
ettől még legyen figyelmes a szakember, ha
használjafel
felegy
egymásik
másiknégyzetméteren!
négyzetméteren!
használja
ismétlődő mintázatú lapot talál, azt használja
fel egy másik négyzetméteren.
legszebb homlokzatokat
homlokzatokat az
az Otti
Otti kövekkel
kövekkel
AA legszebb
alakíthatjuk
ki, hiszen
hiszen aa tartós
tartós
és kövekkel
fagyálló
ki,
és
fagyálló
Aalakíthatjuk
legszebb homlokzatokat
az Otti
épületplasztikai
elemek
közt
ház arculatának
arculatának
épületplasztikai
aa ház
alakíthatjuk
ki, elemek
hiszen közt
a tartós
és
fagyálló
épületplasztikai
elemek
közt a ház elemeket
arculatámegfelelő pro
prolokat
lokat
és síkburkolati
síkburkolati
elemeket
megfelelő
és
nak
megfelelő
profilokból
ésstílusban.
síkburkolati
találunk
természetes,
harmonikus
stílusban.
találunk
természetes,
harmonikus
elemekből meríthetünk.

Takler Kúria, Szekszárd. Magyarország egyik kedvenc borászata sem
hanyagolhatja az Otti köveket.

Páskom Vendégház, Lajoskomárom.
E vidám terasz Mozaik Kolostorpadló burkolata jókedvre derít minket.

Pietra Antik Mészkő

PPIIEETTRRA
AA
AN
NTTIIKK M
MÉÉSSZZKŐ
KŐ

Pietra Echo 1-2. és Echo Aspero

PPIIEETTRRA
A RRA
AKO
KOTTTT FA
FALL
Pietra Grund

PPIIEETTRRA
A SSO
OLVA
LVA
Pietra Rakott Fal

Pietra
Fiume
PPIIEETTRRA
A EECCH
HO
O
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Garantált
Garantáltminőség
minőség //Hosszú
Hosszúélettartam
élettartam
CCSSO
ODÁ
DÁSS LLÁT
ÁTVÁ
VÁN
NYY
Az ablakok és ajtók környékét burkoljuk ki egyedi Otti kőkeretekkel, melyek közt
az
egyszerű
kőtömb
hatású
burkolóelemektől
a gazdagonmelyek
díszített
kőkapukig
Az
és
környékét
burkoljuk
kikiegyedi
közt
Azablakok
ablakok
ésajtók
ajtók
környékét
burkoljuk
egyediOtti
Ottikőkeretekkel,
kőkeretekkel,
melyek
köztaz
azegyszerű
egyszerű
számtalan
formát
találunk.
Manapság
mindenki
szigeteli
a
házát,
többnyire
kőtömb
formát
kőtömb hatású
hatású burkolóelemektől
burkolóelemektől aa gazdagon
gazdagon díszített
díszített kőkapukig
kőkapukig számtalan
számtalan vastag
formát
polisztirol
lemezekkel,
ezértszigeteli
mi is felkészültünk
a feladatra!
találunk
mindenki
aa házát…
vastag
találunk Manapság
Manapság
mindenki
szigeteli
házát… többnyire
többnyire
vastag polisztirol
polisztirol lemezekkel…
lemezekkel…
ezért
ezértmi
miisisfelkészültünk
felkészültünkaafeladatra!
feladatra!
A Baumit cég hőszigetelő rendszerére specifikációval rendelkezünk. Tehát a
AA Baumit
Baumit cég
cég hőszigetelő
hőszigetelő rendszerére
rendszerére speci
specikációval
kációval rendelkezünk.
rendelkezünk. Tehát
Tehát aa 22 cm
cm
2 cm átlagvastagsággal rendelkező Otti síkburkolatok 40 kg/m2 tömegben
átlagvastagsággal
átlagvastagsággal rendelkező
rendelkező Otti
Otti síkburkolatok
síkburkolatok 40
40 kg/m2
kg/m2 tömegben
tömegben felburkolhatók
felburkolhatók
felburkolhatók polisztirol (EPS) lemez szigetelésre úgy, ha a speciális rétegrendet
polisztirol
szigetelésre
úgy,
fémdübelek
polisztirol (EPS)
(EPS) lemez
lemez
szigetelésre
úgy, ha
ha aa speciális
speciális
fémdübelek sűrűségét
sűrűségét betartjuk,
betartjuk,
betartjuk,
illetve
megfelelő
segédanyagokat
használunk.
illetve
illetvemegfelelő
megfelelősegédanyagokat
segédanyagokathasználunk.
használunk.
segítenek
homlokzatok
impregnálásához
speciális
Ebben
segítenekaz
azOtti-s
Otti-skollégák!
kollégák!AAspeciális
homlokzatok
impregnálásához
speciális
AEbben
homlokzatok
impregnálásához
Sorell
segédanyagokat
kínálunk, hogy
az
ellenálljon pornak,
kosznak
és tartósabb
atartósabb
víz okozta
eróziónak.
segédanyagokat
kínálunk,
hogy
megoldást
kapjunk!
segédanyagokat
kínálunk,
hogymég
még
megoldást
kapjunk!

Számos olyan része lehet otthonunknak, ahová kell burkolat,
lépcső, fedlap, profil vagy akár egy csodás balkonláda.
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Mediterrán hangulatban. Villa Vitae,Balatonfüred

Otti burkolatok napsütésben

Fény szökik a sikátorba. Pietra Grund (falon),
Pietra Káró (padlón). Autóbeálló-Pietra Buda Óváros Kötésháló

Pietra Takler Modul- a teraszok
kedvenc burkolata
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Hamisítatlan vidéki hangulat! Zöld oromdeszkákkal és ablakokkal tagolt
Pietra Rakott Fallal öltöztetett homlokzat.

Zöldbe ki! Térkő- Pietra Antik, 5cm. Jobbra -Taurus Kerti Kút

Kapualj Villányban - Halasi Pince. Pietra Antik Mészkő 5 cm és P. Térkő 20x20.

Ide jó hazajönni! Térkő Pietra Antik Mészkő 3 cm, ragasztva.
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Terasz készíthető térkőből is. A Sorell Raster gyantás fuga takaríthatóvá teszi a
burkolatot!

Skorpió Álló Kerti Kút. Se’nem kicsi, se’ nem nagy!

Varázslatos térkövek
UGYE MILYEN JÓ HAZAÉRNI?

K U TA K ,
TEREK,
U TA K

KERTI ÁLLÓ- ÉS FALIKUTAK
Minden egyes tárgy tartós, anyagában
színezett kvarcbetonból készül. Nem
fakítja a nap és bírja a fagyokat! A
kőkutak megannyi formája évente új
darabokkal bővül manufaktúránkban,
hogy Ön megtalálja a kert stílusához
legmegfelelőbbet. A csapok nem a kutak
tartozékai, viszont bemutatótermünkben,
illetve weboldalunkon megvásárolhatók!

Taurus Álló Kerti Kút - funkcionális és esztétikus

TERASZBURKOLATOK
Vastagságuk 2 és 3 cm. Stabil betonalappal létesített járdák, télikertek, autóbeállók, előterek, garázsok, pincék, balkonok, medence környéke burkolására
javasoljuk. Nálunk a kültéri burkolatokhoz lépcsőelemeket, lábazati szalagokat,
dekorációkat is talál! A speciális fugázóanyagok színben és rusztikusságban
választhatók.
TÉRKÖVEK
Elsősorban rusztikus megjelenésű térköveink 5 és 7 cm vastagságban készülnek,
melyeket kivitelezéskor kőágyba fektetünk és a hézagokat kavicsbesöpréssel vagy
Sorell Raster térkőfugázóval tömítjük.
KŐBÚTOROK
Kőkaspók, virágládák, kerti padok és asztalok, kerítéselemek és sok-sok hasznos
tárgy található manufaktúránkban.

Otti térkövek: Pietra Grafit 5 cm vastagságban,
Pietra Térkő 20x20 és Pietra Térkő Virág dekorációs betétekkel.
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Hamisítatlan belvárosi hangulatot varázsolnak az Otti Pietra Buda - Óváros kövek

Csodálatos kerti utunkat
szegélyezzük Flóra elemekkel!
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SPECIÁLIS HIDEGBURKOLÁSI
SEGÉDANYAGOK

fedlapok kerítésre ,
támfalra , medencére

GRES, KERÁMIA, DEKORBETON,
KŐPORCELÁN, TERMÉSZETES KŐFELÜLETEK
KÜL- ÉS BELTÉRI KIALAKÍTÁSÁHOZ

Minden falmérethez gyártunk fedkövet, melyet szükség esetén vízorral
alakítunk ki - talán Európában egyedülálló módon; oszlopsapka, szalagelem,
sarokforduló és végzáró elem kivitelben. Fedlapjaink választhatók 20 cm
szélességtől - 80 centiméterig.

Sobor Oszlopsapka

Sobor Fedkő Lezáró Elem

Sobor Fedkő Szalagelem

Sobor Sarokelem

Sobor oszlopsapkák - a kerítés koronája!

k ö ny ö klők ,
ablakpárkányok
az Otti termékek javasolt segédanyaga

Egyedi méretben szakaszolt
ablakpárkány (Arács)

ALAPOZÓK
A L J Z AT K I E G Y E N L Í T Ő K
RAGASZTÓK
FUGÁZÓK
FELÜLETKEZELŐK

Ablakpárkányainkat méretre készítjük! Nincs két egyforma nyílászáró és a korszerű
hőszigetelő anyagok alkalmazása óta változó a kávák mélysége is, így ablakpárkányból is egyedileg szakaszolt méretre van szükség. Stílusban, profilban is igyekszünk a
ház arculatának megfelelően füles, pipás vagy éppen szimpla kialakítású ablakpárkányt gyártani, a megrendelői igények szerint.

Füles kialakítású ablakpárkány
(Arács)

Pipás kialakítású ablakpárkány
(Elvíra)

Sorell Hungary Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 72.
Telefon: +36 30 622 5180
Email: info@sorellmaterials.hu
Honlap: www.sorellmaterials.hu
Facebook: @sorellmaterials
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Fedlapokat nem csak kerítésre,támfalra tehetünk.
Magaságyásokhoz,parapetekhez, kéményhez, medencéhez is.

Füles- Pipás kialakítású
ablakpárkány (Arács)

Nincs két egyforma ablak, így könyöklő sem. Ezért méretre
készítjük vízorros vagy pipás ablakpárkányainkat.
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Ahol öröm élni

Légy kreatív! Az Otti burkolatok gazdag
színválasztéka segít neked!

A TE KO N Y H Á D  A T E N A PPA L I D
Sokan csak „járólap”-nak hívják ezt a gazdag formaválasztékban gyártott Otti burkolatot. Igen, gyakorlatilag az, de mégis egy kicsit
Az Otti padlólapokat, kőmozaikokat nem hasonlíthatjuk más típusú burkolatokhoz. A kvarcbeton kellemes, selymes fénye, természetes
több...
Amikor a greslap burkolatokhoz hasonló ragasztással és fugázással elkészülő Otti padlót megálmodjuk, ne felejtsük el: sokszor
kőhatása, különleges színe/színei egyedi megjelenést kölcsönöz az Otti lapoknak. Ha választottunk padlólapot, keressünk hozzá illő
egy
életre
választunk!
Függönythogy
vagy teljes
bútortlegyen
bármikor
cserélhetünk...
lábazati elemeket,
falszegőket,
az összkép!
Egy flamand konyha sem nélkülözheti a
Pietra Grafit lapokat! Főleg feketében!

Egy-egy színes betét mindig feldobja a
szürkés vagy bézs Takler kötéshálót

Szekszárd Mosogató,
csepegtetővel

Gárdony Kéttálcás Mosogató

Róma Mosogató, Kéttálcás

A modern környezet is jól áll
az Otti burkolatoknak!

Bizonyos lakberendezési irányzatok kifejezetten igénylik a beton jelenlétét. Loft, indusztriális, vintage, shabbychic, country, landhaus,
vagy éppen klasszikus konyhai enteriőrök kedvelt kiegészítője a betonpult, sziget vagy betonbútor. Tegyen próbára minket!

Ne feledjük, a konyhában, és az étkezőben tölti a család
együttléte nagy részét. Akkor legyen szép, különleges!

Egyedi szelekcióban gyártott Pietra Rakott fal
burkolat. Ahány ház, annyi kívánság!

Terrazzó Café egy
rönkházban. Wellness a
nappaliban -hoppá!

Rusztikus és modern...jól megférnek
egymással. (Falon Pietra Antik Mészkő.)

Az Otti Mozaikok 1 és 2 cm vastagságú kis méretű kőcsempék, melyeket főleg mosdók, konyhafalak, falvédők dekorálására fejlesztettünk ki. A mozaikokat elválaszthatjuk egymástól, keretezhetjük őket stílusos kialakítású lisztellókkal, párkányokkal, profilokkal.
Az Otti padlólapok 2 és 3 cm vastagságú ragasztható burkolatok a Pietra, Terrakotta, Terrazzó vagy a Mozaik lapcsaládból. Némelyik
elem önmagában is igen nehéz, így ajánlatos kiváló minőségű, S1 jelölésű flexibilis csemperagasztót használni, vastag- vagy
középágyazású kivitelben. (Sorell MaxiFlex S1, Sorell MultiFlex S1, Mapei KeraFlex Maxi S1, stb.)

A pultba épített egy-két tálcás, csepegtetős mosogatók utánozhatatlan Otti stílusban készülnek... igazi kuriózumok. Az öntött pultokba
integrálva, illetve önállóan is csodálatosak A felületkezeléshez a Concrete Shild termékeit használjuk.
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Konyhák, nappalik, étkezők kedvenc burkolata, a Pietra Takler Modul. Kitölti a teret!
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Egy pécsi ház lépcsője.
Itt tengerparton érezhetjük
magunkat. (Tapolca
lépcsőelemek. Falon:
Pietra Fiume)

Otthonunk különleges színterei
K ell egy hely , ahol felt ö ltődik test és lélek

lépcső

fel is ú t , le is ú t !

Tapolca Lépcsőlap méretek:50x34cm, 50x37cm, 60x34cm, 60x37cm.
Frontok-50x12cm, 60x12cm, 50x17cm, 60x17 cm.

Provanszi hangulatban - Pietra Káró 2 vagy 3 cm.

Dézsafürdő, szauna, gőz... az ellazulást a kellemes
színtónusú Otti kövek is garantálják (Padló-Katalán
Kötésháló.Old Pietra Rakott Fal.

A padlólapokhoz illő lépcsőlapok és frontok csodálatos összképet alkotnak a környezettel. Eddig hogyan oldottuk meg
ezt a kényes kérdést? Régebben a vásárolt, maradék padlólapokból vágtunk lépcsőelemeket... na ennek vége! A speciális
Otti termékek segítenek a kifogástalan megjelenés megalkotásában!
A Tapolca lépcsőelemek
több méretben választhatók.
Ez a burkolat kül- és beltérben
egyaránt hasznos segítség.

Impozáns beltéri lépcső, más Otti burkolatok társaságában.
(Tokaj lépcső elemek)
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Minden férfi megérdemel egy borospincét magának! És persze a hölgyek is! (Padló-Pietra Bakony, fal-Pietra Rakott Fal)
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BORÁSZATOK / ÉTTERMEK

Mivel egy pincében nincs természetes fény, így
igen fontos a tervezett, hangulatos megvilágítás.

Villány, Halasi Pince

Egy borászatban a dekorációknak - a fényeket
kivéve - igen kevés szerep jut, mivel a funkció
meghatározza a használhatóságot. Mit tudunk
ebből kihozni a ma elérhető lehetőségeket
számba véve?
Az Otti kövek tökéletesen utánozzák az eredeti
építőkövek és terrakották megjelenését,
színvilágát, így megtévesztésig autentikus
összképet kapunk. Sarokelemeink hasznos kiegészítői a sikburkolatoknak. Ezek segítségével
a falsíkok találkozásánál, oszlopokon, pilasztereken is fokozható az eredetiség. A
faragott párkányok, domborművek, címerek
egy utánozhatatlan világot hoznak a vendéglátóhelyekbe.
Mindemellett tartós, kopásálló termékek,
amelyek megfelelő felületkezeléssel hosszútávon bírják a vendéglátáshoz kapcsolódó erős
igénybevételt.

Kell egy hely

BOR ÉS GASZTRONÓMIA

kedvenc témánk!

ahol együtt lehetünk

A bor az Istenek itala, így minden, ami hozzá fűződik csupa
teremtés! Amikor csak beszélünk e nemes nedűről, máris
kultúrába botlunk. Nem hiába szeretjük mi is...
A bor művészet, filozófia, cselekvés, a teremtés egyik
megnyilvánulása.
A pincék különleges hangulatát a természetes burkolatok
és a sejtelmes megvilágítás adja.
Elmondhatjuk, hogy az „Otti stílus” Magyarország egyik
jellemző pinceépítészeti dekorációs trendje!

Szekszárd - Takler Pince
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Impozáns méretű pincészetekben találkozhatunk Otti
burkolatokkal, szerte az országban.
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Ahol a lelkünk is
megnyugszik
kényeztető f ü r d őszoba
w ellness és s pa
Páskom mosdóink előlapja színben és mintázatban változtatható.

Vizes terek kialakításakor az esztétika mellett számtalan technikai paraméter betartása szükséges, hiszen a nedvesen tartott
felületek tisztíthatósága, szín- és kopásállósága, illetve csúszásmentessége állandó kérdéseket vet fel. Tudni kell viszont, hogy minél
rusztikusabb egy burkolat, annál nehezebben tisztítható... de az exkluzívitáshoz néha áldoznunk is kell valamiből. Az Otti kövek falon
és földön is bizonyítottak számos alkalmazásban. A legszebb vizes terek burkolásához az Otti burkolatok gazdag formakinccsel segítik
a tervezőt, az építőt és az építettetőt.
A Vintage, Country terek, rusztikus stílusú fürdőszobák, Shabby chic enteriőrök, de akár a loft stílusú megoldások sem nélkülözhetik
az egyedi Otti köveket, kent polírbeton megoldásokat...

Klasszikus formák, meleg színek, természetes összhatás
Mozaik 15, Mozaik Mór lapokkal és Lisztelló Barokk Tojással

A natúr színek kiválóan illenek a natúr fa
bútorokhoz. Főszerepben a Mozaik Mór
és a Páskom 60 betonmosdó.

Az öntött műkő és beton mosdók, mosogatók
manufaktúránk büszkeségei: egyediek, tartósak
és szépek.
Felületkezelésükhöz a Sorell Gpur+ Matt ipari
termékeit használjuk a vízzel, szennyezőanyagokkal és a tisztítószerekkel szembeni
védelemeben. Figyelem: semmiképpen ne
használjunk vízkőoldót, sósavat, agresszív maró
hatású szereket az Otti kvarcbeton mosogatók,
mosdók, burkolatok tisztításakor, mert ezek
roncsolhatják a felületet! Lehetőleg enyhén
lúgos, semleges vagy ecetsavas takarítószereket alkalmazzunk takarításkor, így megőrízhetjük
kedvenc Otti termékeink esztétikai szépségét.
Keresd a stílust, találd meg az összhangot!

Páskom 40

Páskom 60

Ki mondta, hogy egy fürdőszobában nem lehet kőfal?

22

Páskom 70

Óriási méretű Otti padlólapok egy rusztikus fürdőszobában.
(Pietra Alba) Falon- Pietra Echo 2.
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Főszerepben a Calvados Kandallókeret. Alatta Profil 3
lábazattal, Gödöllő lapokkal készült padka látható.

A ház középpontja
Nappalink a családi élet színtere. Központjában egyre gyakrabban kandalló, esetleg cserépkályha áll. Ez az ősi beidegződés emberi
létünk egyik alapvető megnyilvánulása. A családi tűzhely a melegséget, a közösséget szimbolizálja. Ünnepekkor kihagyhatatlan
pillanat a kandallóban pattogó tűz látványa, melegsége.

Az otthon melege hazahív. (Fehérvár
Barokk Oszlop elemek, Alhambra
Szellőzőrács)

Az Otti burkolatok számos
eleme alkalmas egy csodás
kandalló felöltöztetésére.
A frízek, áthidalók,
párkányok, sarokelemek
és síkburkolatok olyan
változatosságban állnak
rendelkezésre, hogy csak
a fantázia szabhat határt
munkánk során...
Bontsuk le a határokat!

Klasszikus környezetbe ferde palástos, fapárkányos kandalló illik.

Impozáns méretű kandalló a szekszárdi
Takler Pincészet éttermében

Tervezőink megrajzolják a lakás
stílusához, belső méreteihez leginkább
illő formát - technikai szempontokat
is figyelembe véve. Az Otti burkolatok
elkészülte után jöhet a kivitelezés.
tűzmestereink igény szerint vállalják
az építést országszerte.

KANDALLó
modern és rusztikus
A nyitott tűzterű kandallók ideje lejárt,
mert hatékonyságuk csekély és a modernkori ember elvárásainak nem
felelnek meg. Szépségük páratlan, ezért
sokszor megpróbáljuk utánozni esztétikai
megjelenésben,
viszont
működés
szempontjából nem engedhetünk a
maximumból. Tehát végeredményben
zárt tűzterű külső levegővel táplált
öntvény tűzterekben gondolkodunk.
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Mivel egy ilyen impozáns tűzhely
kialakításánál minden centiméter
számít mint technikai, mint esztétikai
szempontból, ezért nem bízhatjuk a
véletlenre az Ön kandallóját sem!

Igen, Önnek elég csak esténként
begyújtania kedvenc kandallójába!

Ne felejtsük el alaposan megtervezni,
vagy terveztetni a tűzhelyet, hiszen
minden centi számít!

Mediterrán hangulat.

Terrakotta Barokk Téglaszeletek szolgáltatnak kellemes
hátteret az Otti kandallónak.
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20.

34.

01. Fülöp Kötésháló 2 cm
02. Kő- tégla Vegyes 2 cm
03. Mozaik 10 1 cm
04. Mozaik Aulich 2 cm
05. Mozaik Mór 2 cm
06. Pietra Sopron 3 cm
07. Pietra Grund 2 cm
08. Pietra Alba 3 cm
09. Therma Kötésháló 2 cm
10. Pietra Tihany 3 cm
11. Pietra Echo 1-2 és Aspero 2-3 cm
12. Terrakotta Barokk Tégla 2 cm
13. Pietra Kváder 2 cm
14. Mozaik Viktoriánus 2 cm
15. Pietra Antik Mészkő 3 cm
16. Pietra Káró 5 cm
17. Vegyes Kőfal 2 cm
18. Pietra Fiume 2 cm
19. Pietra Bakony 3 cm
20. Pietra Antik Mészlő 2 cm
21. Pietra Takler Modul 3 cm
22. Pietra Grafit 5 cm
23. Pietra Grafit 3 cm

24. Mozaik Art Deco 10 2 cm
25. Viktória Kötésháló 3 cm
26. Pietra Káró 3 cm
27. Terrazzó Perzsaszőnyeg 3 cm
28. Mozaik Kolostorpadló 2 cm
29. Katalán Kötésháló 3 cm
30. Terrakotta Kastély Sima 2 cm
31. Mozaik Elite 2 cm
32. Terrazzó Decs 3 cm
33. Terrakotta Párizsi Kocka 3 cm
34. Terrakotta Granada Kötésháló 3 cm
35. Oportó Kötésháló 3 cm
36. Terrakotta Normand 2 cm
37. Terrakotta 10x40 3 cm
38. Terrazzó Vörösvár Kötésháló
39. Terrakotta Meroving Trió 3 cm
40. Mozaik Art Deco 12,5-ös 2 cm
41. Mozaik Viktoriánus Kiskő 2 cm
42. Terrakotta Eszterházy 45 3 cm
43. Terrakotta Kastély Virágmintás 2 cm
44. Mozaik Viktoriánus 2 cm
45. Mozaik Mátyás-Kő 3 cm
46. Mozaik Méhsejt 2 cm
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01.

02.

03.

04.

24.

25.

termékeink

OT T I - A S Z É P S É G M I N D E N K I N E K JÁ R !
Különleges „rendszere” van az Otti köveknek, hiszen a síkburkolatokhoz
megfelelő stílusú lépcsőt, lábazatot, ajtókeretet vagy éppen konzolt is
találni nálunk. Az egyediségről még annyit, hogy több mint 700 termékből,
valamint 170 féle színárnyalatból választhatunk, ám ha ez sem elég, egyedi
elképzeléseket is megvalósítunk. Ha évek múlva ismét rendelni szeretne
egy termékből, az archivált sablonból újra elő tudjuk állítani az adott
darabot.

05.
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07.

08.

26.

27.

CE - Az Otti burkolatok CE minősítéssel rendelkeznek. Az Otti Manufactura
EU védett név és termékcsoport. Termékeinkhez kérésére megfelelőségi
nyilatkozatot, használati utasítást küldünk.
Hol találkozhatunk Otti burkolatokkal, design tárgyakkal? Természetesen
családi házakban, lakásokban. De éttermekben, borászatokban,
szállodákban, köztereken, kertekben és az élet számos területén élvezhetjük
az egyedi Otti termékeket.
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22.

23.

01. Terrazzó Vitis Szegélyelem
02. Terrazzó Quercus
03. Terrazzó Tatus
04. Terrazzó Gótikus
05. Terrazzó Napkereszt
06. Terrazzó Decs Virágos
07. Terrazzó Villány
08. Terrazzó Perzsaszőnyeg
09. Terrazzó Vörösvár Rabat
10. Terrazzó Café
11. Terrazzó Joan
12. Terrazzó Flóra Virág
13. Terrakotta Párizsi Kocka
14. Terrakotta Kastély Sima
15. Terrakotta Kastély Virágmintás
16. Terrakotta Abbey
17. Terrakotta Eszterházy
18. Terrakotta Meroving Nagykő
19. Terrakotta Normand
20. Terrakotta Barokk Tégla
21. Terrakotta Barokk Tégla Sarokelem
22. Terrakotta Római 20
23. Mozaik Mór Kereszt

31.

35.

38.

39.

40.

41.

42.

24. Mozaik Mór Levél
25. Mozaik Mór X
26. Mozaik 10 Római
27. Mozaik Méhsejt
28. Mozaik Viktoriánus Nagykő
29. Mozaik Viktoriánus Kiskő
30. Mozaik Kolostorpadló Nagykő
31. Mozaik Kolostorpadló Kiskő
32. Mozaik 10
33. Mozaik Mátyás Kő
34. Pietra Térkő Virág
35. Ágyásszegély Flóra 60
36. Pietra Káró
37. Pietra Káró Kötésháló
38. Pietra Grund
39. Pietra Grund Sarokelem
40. Pietra Antik Mészkő
41. Pietra Térkő Trapéz
42. Pietra Balaton Szegély
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01.

02.

03.

05.

06.

07.

09.

08.

10.

13.

11.

16.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

14.

12.

15.

04.

17.

18.

19.

20.

22.

30

23.

21.

24.

01. Szeged Kis Napóra
02. Pietra Echo
03. Pietra Echo Sarokelem
04. Pietra Fiume Sarokelem
05. Pietra Tihany Padló 3 cm
06. Elvíra Párkány
07. Andreas Szőlős Párkány
08. Lisztelló Barokk Tojás
09. Profil 2
10. Manier Párkány Sarokelem
11. Lisztelló Melk
12. Profil 5
13. Párkányfríz Antik
14. Párkányfríz Növényi Ornamens
15. Párkányfríz Szőlőindás Sarokelem
16. Profil 4 Kezdő Sarokelem
17. Profil 3 Sarokelem
18. Lépcsőfront Tapolca
19. Lépcsőlap Tapolca
20. Reneszánsz Áthidaló
21. Linea 40 Fedkő Szalagelem
22. Linea 30 Fedkő Végzáró Elem
23. Konzol Copf
24. Konzol Provance

25. Füred Kőkép
26. Kehely Kőkép
27. Fehérvár Barokk Oszlopfő
28. Páskom 70-es Mosdó
29. Alhambra Kandalló Szellőzőrács
30. Velence Kandalló Szellőzőrács
31. Zala Kandalló Szellőzőrács
32. Pietra Grafit
33. Pietra Takler Modul
34. Balaton Kőváza
35. Chateau Kőváza
36. Kis Balaton Kőváza
37. Mansion Kőváza
38. Takler Kőváza
39. Konzol Provance
40. Káloz Nagy Fedkő
41. Aries Állókút
42. Taurus Állókút
43. Libra Állókút

31

BoltOtti
Bemutatóterem
8000 Székesfehérvár
Szárcsa u. 38.
Tervezés
+36 70 683 7027
Értékesítés
+36 70 866 8288
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Gyártóüzem
8000 Székesfehérvár
Belterület 9937/5 Hrsz.
Otti Manufactura Kft.
www.ottimanufactura.hu
info@ottiburkolat.hu

Gyártás, logisztika
+36 70 436 3826
+36 70 798 9930
Kivitelezés
+36 70 436 3825

