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Ne várj a lehetőségre,
teremtsd meg azt!



Milyen tetőket tudunk felújítani?

foszló kanadai zsindely mohás, máló tetőcserép

foltozo�, beázó lapostető

repedeze� beázó palatető

vetemede�
hullámpala

repedező
bitlemez

rosszul sikerült trapézlemez fedés
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Bontásmentes
TETŐSZIGETELÉS és

TETŐFELÚJÍTÁS
egész Magyarországon

Telephely:
Nyitvatartás:

Iroda:
Tanácsadás:

Email:
Honlap:

4031 Debrecen, Határ út 3.
Hé�ő-Péntek 8-15
(30) 538 31 37
(70) 385 51 83
info@adorjanrenova.hu
www.adorjanrenova.hu

ADORJÁN RENOVA KFT.

Azért dolgozunk, hogy megrendelőink ne féljenek a beázástól.
Csúszás nélkül készüljön el a tetőszigetelés,

úgy, hogy a végén ne legyen drágább a munka, mint ahogy megbeszéltük!



Lapostető szigetelés prémium bitumenes lemezzel Tetőszigetelés magas és lapostetőn poliuretánnal

PUR és PIR hőszigetelés Nanotechnológiás tetőfestés

Tetőszigetelés
a legújabb technológiákkal

az Adorján Renovától!

Milyen tetőszigetelő megoldásaink vannak?

Milyen márkákkal dolgozunk?

Graco E-Xtreme

Palatető felújítás

Graco Reactor 2 - E-30i

Graco 390 Classic



- 2009 óta  permentesen
működő vállalkozás

- 2019-ben 120 megrendelést
teljesíte�ünk, sikeresen

- 2100 m2-es telephelyről 
indulva, több brigád 
teljesí� a megrendeléseket,
egész Magyarországon

- 5 fős irodai-műszaki 
személyzet gondoskodik 
megrendelőink pontos és
szakszerű kiszolgálásáról

- 2018-óta kivitelezőink
folyamatosan járnak
képzésekre

- Jellemzően gyártói 
támogatást élvezünk a 
munkák során

- Felmérésünk alapján az 
ügyfeleink több, mint 90%
lelkes az Adorján Renovával
kapcsolatban

AZ ADORJÁN RENOVA

EREDMÉNYEI: 260 m²Valkó, Dányi utca

340 m²Tiszalúc, Ady E. utca
350 m²Budapest, Gádor u. - Csallóköz u.

 1070 m²Szeged, Hársfa u. 23-25 sorházak

Közös képviselők, társasházi megbízo�ak:

 490 m²Ostoros Társasház Budapest

493 m²Társasház Újszász Kossuth utca
1370 m²Felsővárosi Lakásfenntartó - Eger

Vállala� menedzserek, tulajdonosok, megbízo� szakemberek:

522 m²Coop Győr Zrt. 

1060 m²Generali Ingatlan K�. - Budapest 

560 m²Autopress K�. - Nyíregyháza 

Önkormányza� és közüle� megrendelők:

863 m²Kölcsey Ferenc Általános Iskola - Hodász

1876 m²Mátészalkai Bethlen Gábor Szakközépiskola - Nyírbátor

Ver-Bau Cégcsoport - Kecskemét 4220 m²

Némethi Lili Általános Iskola - Ököritófülpös 3063 m²

Családi ház tulajdonosok:

1-1 Referencia munka, egész Magyarország területéről:
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Szakmai Szövetségi tagságaink:

Azért dolgozunk, hogy megrendelőink ne féljenek a beázástól.
Csúszás nélkül készüljön el a tetőszigetelés úgy, hogy a végén ne legyen drágább a munka, mint ahogy megbeszéltük!

R E N O V A

1022 m²Esztár Református Egyházközség

1340 m²PVK Horog K�. - Budapest
Con�Tech Fluid Automo�ve Hungaria K�. - Makó 405  m²

298 m²Nyíregyháza, Újszőlő utca

 320 m²Alsóörs, Endrődi S. utca
380 m²Nyírtura, Rákóczi utca

 230 m²Nyíregyháza, Vörösmarty tér
370 m²Mar�ű, Már�rok útja 

 330 m²Pásztó, Derkovits út

321 m²Debreceni Társasházkezelő
584 m²Belvárosi Lakásfenntartó Szövetkezet – Miskolc

2170 m²Szalagházi Lakásfenntartó Szövetkezet – Kecskemét
790 m²Patkó ú� Lakásfenntartó Szövetkezet – Budaörs

570 m²Edelstahlservice K�. – Mágocs
Investum K�. – Szolnok 818 m²

Kelet-Pes� Tankerüle� Központ - Kossuth Lajos ÁI 1273 m²
224 m²Biharkeresztes Város Önkormányzata



Ugye olyan, mint az új?

FEKETE

ANTRACIT

SÖTÉT A
NTRACIT

OXID
 V

ÖRÖS

CSERÉPVÖRÖS

VÖRÖSES 
BARNA

SÖTÉT B
ARNA

M
OKKA

TETŐFESTÉS
Nanotechnológiás, környezetbarát
alapanyagokkal

A tetőfesték tulajdonságai:

- 197%-os rugalmas alakváltozásra képes
- A hajszálrepedéseket is eltömí�
- Víztaszító felületet képez a régi tető felületén (DIN EN ISO 1062-3)
- Tartósan szép tető, új színben (kiváló UV állóság DIN EN ISO 2810)
- Nagyon jó páraáteresztő képességű (DIN EN ISO 7783-2)
- Kiváló tapadóképesség a tetőfedő anyagokra (DIN EN ISO 4624)

2011 óta sikerrel alkalmazzuk a dán gyártmányú nano-tetőfestékeket.
A legjobb eredményt a cseréptetők és a lemeztetők esetében kapjuk.
A cseréptetőn lévő mohásodástól és gombás foltoktól szabadulunk meg.
A lemeztetőn pedig, a kifakult szín helye�, biztosítjuk a tető
időtálló fényét.

Alkalmazható:
- cseréptetőkön
- sík- és hullámpala tetőkön
- zsindelytetőkön
- alapozással lemeztetőkön

Választható színek:

PALA
SZÜRKE



A Cooling Paint hő- és fényvisszaverő pigmentekkel 
rendelkező nanotechnológiás tetőszigetelő rendszer, ami 
javítja a tetőfelület „Teljes Napfény Visszaverés“ 
mutatóját.

Egy fegyver, amivel a globális felmelegedés ellen küzdünk 
úgy, hogy közben nem (vagy alig) melegszik fel a tetőnk 
ala� épületrész és meghosszabbítjuk a tetők éle�artamát 
is.

Konkrét példa: a koppenhágai Hotel Clarion nagy sikerrel
kezelte�e tetőjét Climate Cooler termékekkel és ennek 
eredményeképpen évi kb. 50000 kWh megtakarítást 
lehete� elérni, ami 27 tonna CO2 emisszióval 
egyenértékű!

COOLING PAINT
A HIDEG TETŐFESTÉK
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br.4950Ft/m2

Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83

REGGEL LEMOSSUK, DÉLBEN MÁR ALAPOZVA, 
DÉLUTÁN, PEDIG MINT AZ ÚJ!

Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,

br.30,000Ft-ért. Tel.: +36 30 385 51 83



Bontás nélküli tetőfedés,
cserépmintás alapanyaggal!

Palatetők és régi cseréptetők felújítása
3D cserépmintás bitumenes lemezzel

A BMI VILLAS COLOR bitumenes lemez magastetők flexibilisen alkalmazható tetőfedő 
anyaga. Felhasználható bármely tetőforma esetén. Összete�, bonyolult, sok vágást igénylő 
tetőidomnál is jól alkalmazható tetőfedési mód, egyszerű nyeregtetők esetén pedig igazán 
gazdaságos.

Csekély súlya mia� javasolható a tetőfelújításoknál, mert ezeknél a tetők tartószerkezete már 
korlátozo� teherbírású, nehezebb tetőfedés hordására talán alkalmatlan. A tető 
szerkezetének sta�kus által történő előzetes átvizsgálását mindenképpen javasoljuk 
elvégezni.

Új tetők esetén is javasoljuk, kizárólag kéthéjú, átszellőztete� hidegtetők fedésére célszerű 
alkalmazni. A szélviharral szemben is ellenálló, nem korhadó üvegszövet hordozóbeté�el 
erősíte� elasztomer-bitumenes lemezből, hosszú éle�artamot garantáló korszerű gyártási 
eljárással készül.

Milyen tetők esetén alkalmazható?
- Palatető (40x40-es síkpala)
- Zsindelytető (kanadia, szegelős)
- Síklemez, korcoltlemez
- Cserép és hullámpala esetén OSB fedésre
- Olyan épületek felújítására, ahol 
nem lehetséges csak könnyű fedést készíteni,
mert a sta�kai állékonyság nem biztosíto�

REFERENCIA KIVITELEZŐ



Miért az Adorján Renova?
- Az egész országban azonos feltételekkel dolgozunk
- Rendelkezünk felelősségbiztosítással
- 100 - 10000 m2 felület esetében is igazán hatékonyak 
vagyunk. Így spórolunk Önnek!

Kiknek dolgoztunk eddig?
- Családi házak
- Társasházak
- Közületek (Önkormányzat, Iskola, Óvoda)
- Mezőgazdasági és ipari telephelyek 

Bontás nélkül felújíthatók:
- Síklemez tetők
- Palatetők
- Bitumenes zsindelytetők

Költséghatékony és gyors módszer a régi tetők
bontásmentes tetőfelújításra
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Color Mediterrán - barna

Color Mediterrán -
dolomitszürke

Color Mediterrán -
vörös

Color Téglány -
szürke

Color Hódfarkú -
vörös

Színskála:  

Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,

br.30,000Ft-ért. Tel.: +36 30 385 51 83

Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83



Lapostető szigetelés prémium minőségű
bitumenes lemezekkel!

Lapostető szigetelés prémium minőségű
bitumenes lemezekkel, akár 1 rétegben

2019-ben lehetséges a beázó lapostető szigetelése - akár 1 rétegben. A szigetelésre váró 
tetők esetében, az Adorján Renova prémium minőségű bitumenes lemezeket használ.

Az alapanyagok kivételes rugalmassága különösen alkalmassá teszi a lemezeket  ismételt  
mozgásnak,  vagy  jelentős méretbeli  változásnak  kite�  (fém  és  előregyárto�)  szerkezetek  
vízszigetelésére. A 4-5,5 mm közö� vastagság és a speciális kiképzés pedig lehetővé teszi, az 
1 rétegben való szigetelést.

A gyártók más-más módon oldják meg a pára elvezetést, például légcsatornákkal,
vagy  filces beté�el. Legyen szó beázó tetők á�edéséről, vagy új épületek
szigeteléséről, ezek a lemezek igazán jó megoldást nyújtanak.

Ezért amelle�, hogy  élvezzük a prémium minőség nyugalmát,
nem kell aggódnunk a drága végösszeg mia�.

Milyen tetők esetén alkalmazzuk?
- Lapostetők szigetelésére
- Új építéshez, felújításhoz és átszigeteléshez
- Akár bontás nélkül a meglévő szigetelésre
- Előkészítés után, egy- vagy több rétegben
- Hőszigeteléssel kiegészítve 

Mennyi garanciával?
- 10-15 év garanciával

Milyen vastagságban?
4-5 mm-es vastagságú fedőréteg, több réteg estén 2-3mm
alátét fedéssel kegészítve



Mi a kivitelezés folyamata meglévő bitumenes szigetelés 
felújítása esetén?

- Meglévő felület előkészítése, keletkeze� légzsákok 
bontása, gyűrődések javítása lehetőség szerint

- Tetőfelület �sz�tása, mohaeltávolítás és átseprés

- Kellősítés bitumenes mélyalapozóval
 
- Összefolyók beépítése, szigetelése

- Vízszintes tetőfelület szigetelése átlapolással 

- Függőleges á�örések, a�ka szigetelése

- Páraszellőzők beépítése, szigetelése

Kimagaslóan nagy teljesítményű, modifikált 
bitumenes lemezek alkalmazása: 

A leginkább költséghatékony
és mégis hosszú garanciaidővel
elkészíthető szigetelés.
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Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,

br.30,000Ft-ért. Tel.: +36 30 385 51 83

Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83



Innova�v és rugalmas megoldás, amely 
bármely tetőforma esetén alkalmazható!

Beázás megszüntetése bontás nélkül 
MARISEAL és NEOTEX rendszerrel,
lapos és magastetőkön, tetőteraszokon, akár PURhab hőszigeteléssel is!

A lapos tetők folyamatosan ki vannak téve a nedvességnek,
UV sugárzásnak, az időjárás viszontagságainak, mechanikai kopásnak
és a folyamatos diletálásnak a hőmérséklet változás
következtében.

Ennek eredményeként a legtöbb lapos tető felújításra szorul.
Professzionális és hosszútávú, vízszigetelő RÉTEGET hozhatunk
létre a lapos tetőkön, amely megvédi a beázástól megbízhatóan
hosszú távon, még a legkedvezőtlenebb körülmények közö� is.

A MARISEAL rendszer tulajdonságai:

 - Folytonos réteget alkotva a tetőn kizárja a szivárgás lehetőségét
- Tökéletes vízállóságot biztosít, bizonyos fajtái a pangó vizet is állják
- Már 2 mm vastagságban is hatékony
- Bírja a -100 °C fokot is
- Karbantartás-mentes módszer
- Páraáteresztő képességű
- Teljes felületű tapadás mia� nem kell külön terhelés, a magasabb épületekre sem
- UV stabil
- Zöldtető esetén is alkalmazható
- Járható szigetelésként és nagyobb forgalom fogadására is alkalmazható, a megfelelő záró
bevona�al
- Ellenálló a �sz�tószerekkel, olajokkal és vegyszerekkel szemben
- Egyszerűen javítható, ha mechanikai sérülés éri



A szórható és kenhető poliuretán szigetelés sokoldalúan 
alkalmazható, például:
- Trapézlemez tetőkön
- Hullámpala tetőkön
- Lapos tetők felújítására, szigetelésére 
- Zöldtető készítéshez
- Teraszokon a MARITRANS átlátszó szigetelés
- Akár nagy forgalmat bonyolító parkolóházak esetén
- Szinte bármilyen vizes környezetben - tartályok, 
növényágyások, stb.

Milyen felületeken alkalmazható a MARISEAL rendszer?
- Bitumenes lemez,
- PVC, EPDM,
- Trapézlemez, cserepeslemez,
- Beton felületre,
- Fafelületre

Lemeztető, hullámpala, lapostető, tetőterasz szigetelés, 
bontás nélkül - Extrahosszú garanciával.

A MARISEAL rendszer kiegészítve
PIR táblás, azaz poliuretán keményhab
hőszigeteléssel -> Messze a legkiválóbb

eredményeket biztosítja hő- és vízszigetlési
szempotból is, akár 25 év garanciával!
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Bauder PIR FA 100 szigetelés

7500 Ft+áfa/m2-től.

Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,

br.30,000Ft-ért. Tel.: +36 30 385 51 83

Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83



Varratmentes, szórt felület,
piacvezető szigetelési képességgel!

PUR és PIR szigetelés kimelkedő minőségben,
utólagosan - szórva
vagy táblásíto� verzióban

A purhab szigetelés alkalmazható az épületen belül és kívül egyaránt. Kiváló befektetés, mert 
emeli az ingatlan értékét amelle�, hogy kivételesen sok energiát spórol számunkra. Kiiktatja 
az esetleges hőhidakat, olyan réseket is kitölt a szórt purhab, amelyek más anyaggal nem 
elérhetőek.

A purhab tulajdonságai:

- Mére�artó és kiemelkedő hőszigetelési tulajdonságú
- Varratmentes egységet alkot, nagyszerűen tapad sokféle felületre
- Széleskörű felhasználása lehetséges
- Összefüggő, hézag- és hőhíd mentes egységet alkot
- Nagy szilárdságú, akár lépésálló, terhelhető kivitelben is
- Gyors kivitelezést tesz lehetővé, nem okoz fennakadást a szigetelés elkészítése
- Páralecsapódás megszűnik, ellenáll a gombák- és a penész károsító hatásainak
- Egészségre ártalmatlan, mosható, �sz�tható
- Önkioltó, B2 besorolású
- Várható éle�artama jóval 15 év fele�

A szórt poliuretán hab hatékonysága túlmutat az eddig ismert és alkalmazo� összes 
hőszigetelési eljáráson. A táblásíto� verziója lapostető szigetelés esetén kiemelkedő 
eredményekkel kecsegtet.



Hőszigetelés kiváló eredménnyel - sokoldalú
hosszútávú és biztos befektetés. 

Mire alkalmazzuk?

- Új épület prémium
minőségű hőszigetelése

- Meglévő épületek bontásmentes
hőszigetelése

- Hangszigetelés, zajcsökkentés
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Egyszerre hő- és vízszigetelésre is tökéletes megoldás 
lehet.

Nincs egészségkárosító hatása.

Folytonos, varratmenetes, hőhídmentes, ezért o� is 
alkalmazható, ahova mással nem érünk el.

Kivételesen hatékony ezért sokkal kevesebb 
mennyiségben elegendő használni.

Terhelhető, ezért kültéren UV védelemmel ellátva 
alkalmazható.

Átengedi a párát, viszont az esővizet kizárja.

Mére�artó, tehát nem kell félni, hogy összeesik, mint más 
hőszigetelő anyagok.

Személyes felmérés és tanácsadás,
fotókkal és tételes költségvetéssel,

br.30,000Ft-ért. Tel.: +36 30 385 51 83

Technikai információ: +36 70 319 76 90; Megrendelés: +36 30 385 51 83



Azért dolgozunk, hogy megrendelőink
ne féljenek a beázástól, és a drága fűtésszámlától.

Csúszás nélkül készüljön el a tetőszigetelés,
úgy, hogy a végén ne legyen drágább a munka,

mint ahogy megbeszéltük.



Előnyök, amiket az Adorján Renova nyújt Önnek:

Megbízhatóság - 2009 óta nem volt peres eljárásunk
Rugalmasság - egész Magyarország területén, kisebb 
és egészen nagy beruházásokban is dolgozunk.
Szakmaiság - Több Szakmai Szövetség tagjai vagyunk 
és rendelkezünk felelősségbiztosítással.
Pontosság -  Naprakész irodai és műszaki há�erünk 
biztosítja a megrendelőink pontos informálását, a 
termelési vezetés pedig a hatékony szállításról 
gondoskodik.
Közvetlen beszerzés - Az általunk alkalmazo� 
alapanyagok mindig magas műszaki tartalmúak, 
beszállítóink általában maguk a gyártók.
Nagy kapacitás - 2019-ben több, mint 150db 
szerződést teljesíte�ünk, sikeresen. Jellemzően családi 
házak és társasházak melle� mostmár, közületek és 
ipari ingatlanok tetőszigetelését is végezzük.

Várjuk szíves megrendelését, üdvözle�el: 
I�. Adorján Zoltán 

100m2 fölött vállalunk tetőszigetelést
egész Magyaroszágon!

A tetőszigeteléseket és a tetőfelújításokat a debreceni
telephelyünkről indulva, előre szerveze�en teljesítjük!

Csapatunk várja a megrendelését!

Telephelyünk: 4031 Debrecen, Határ út 3.

Adorján Zoltán, ügyvezető és tulajdonos:
Debrecenben szüle�em, 34 évesen írom ezt a bemutatkozást. Remek házasságban 
élek a feleségemmel és egy kisfiú nagyon büszke apukája is vagyok.
Édesapám kiemelkedően sikeres salakmotor versenyző volt. Az Ő példáját követve 
igyekszem tenni a dolgomat nap, mint nap. 
2005-ben gépész technikus le�em, majd 2008-ban végeztem műszaki menedzser 
ként a Debreceni Műszaki Főiskolán. 2009-től vezetem az Adorján Renova K�.-t.  
Legfőbb sikeremnek az évről-évre növekvő vállalkozásomat tekintem. Az elégede� 
Megrendelők melle� fontos számomra, hogy a kollégáim és én is folyamatosan 
fejlődjünk, és együ� legyünk egyre sikeresebbek az életben.

Az Adorján Renovában úgy tevékenykedünk, hogy méltóak legyünk a piacvezető 
pozícióra, a bontásmentes tetőszigetelésben, Magyarországon. Fő célunk, hogy 
visszaadjuk az emberek
hitétaz építőiparba
és a magyar
szakemberekbe.



Úgy dolgozunk, 
hogy a megrendelőink melle� 

a munkatársaink is jól érezzék magukat!



Inkább arra törekedj, hogy sokat termelj,
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

Ideje, hogy megbecsült tagja legyél egy fiatalos és rohamosan fejlődő cégnek! Nálunk teljesen bejelente�, 
biztos, fix fizetés melle� a jól elvégze� munkád után, még jutalékot is kapsz minden hónapban.

Ha jól értesz a palatető felújításhoz vagy a lapostető szigeteléshez, esetleg érdekel a tetőfestés és a szórt 
szigetelések, jelentkezz máris! Egyszerre többen is jelentkezhe�ek!

A munkákat hétköznap, napi 8 órában az egész országban végezzük, debreceni telephelyünkről indulva.

JELENTKEZZ MOST, HOGY KIVÁLÓ FIZETÉSEL ÉS FELTÉTELEKKEL DOLGOZZUNK ÉS FEJLŐDJÜNK EGYÜTT.  
LEGYEN AZ ADORJÁN RENOVA A PIACVEZETŐ A BONTÁSMENTES TETŐSZIGETELÉSBEN!

Tetőszigetelő (lapos, pala) 

Ha szimpa�kusak vagyunk, jelentkezz fényképes önéletrajzzal és fizetési 
igény megadásával az iroda@adorjanrenova.hu címen.

Tárgyba írd kérlek: „Tetőszigetelő Munkatárs” vagy „FMV”

Az Adorján Renova K�. 2019-ban több, mint 150 szerződést teljesíte�, kisebb-nagyobb megrendelők számára. 

Ügyfeleink szerint manapság, az építőiparban, Magyarországon nem jellemző, hogy gyorsan és profi szellemben 
áll valaki a Megrendelők szolgálatában. CÁFOLJUK EZT MEG!

Csapatunk naprakész gárdával és ügyes kivitelező munkatársakkal biztosítja, hogy a munkákat el tudjuk végezni.  
Ahhoz, hogy cégünk minél több Megredelőnek bizonyítsa: nem mindenki csibész, aki építőiparos! 
Felelősségteljes műszaki vezetőre van szükségünk!

JELENTKEZZ MÁRIS HOZZÁNK ÉS REFORMÁLJUK EGYÜTT A PIACOT!

Felelős Műszaki Vezető



Bontásmentes
TETŐSZIGETELÉS és

TETŐFELÚJÍTÁS
egész Magyarországon

Telephely:
Nyitvatartás:

Iroda:
Tanácsadás:

Email:
Honlap:

4031 Debrecen, Határ út 3
Hé�ő-Péntek 8-15
(30) 538 31 37
(70) 319 76 90
info@adorjanrenova.hu
www.adorjanrenova.hu

ADORJÁN RENOVA KFT.


