
Poroszkai János

Munka 1 leírása: Tisztelt szakmai zsűri!

Üdvözlöm Önöket, Poroszkai János vagyok, a Burkol-Art csapat tagja.
Bemutatandó munkáinkat a Burkol-Art csapat készítette, melyet ketten alkotunk: Katona Attila és Poroszkai János 
(laphordásra, fektetésekre felbővülünk nagyobb létszámra). Óriás táblás és díszítő burkolási munkákra 
szakosodtunk. Én inkább az üzleti és a marketingben, míg Ati inkább a műszaki részekben hangsúlyosabb. Mindent 
együtt csinálunk, együtt hozzuk a döntéseket, immáron a 6 éve. Ezt a leadott pályázatok stílusában is láthatják.
Ez idáig nincs törött óriás táblánk!!! Évente 500 nm feletti az óriás táblás munkánk mennyisége.
Külön büszkeség számunkra, hogy munkáink a Mapei Burkolj Óriásokkal e-bookban is megtalálhatóak!

Reméljük, ugyanolyan örömet okoznak Önöknek is a bemutatandó munkáink, mint nekünk a megvalósítási 
folyamataik. Jó szórakozást kívánunk!

A MUNKÁK:
- Természetes megvilágítás fényjátéka - márvány mintás, óriás táblás fürdőszoba (2 db kép):
Törés mentesen megoldottuk az óriás táblák felvitelét a 3. emeletre.
Másik érdekessége a fürdőszobának, hogy a fényes, márványmintás lapok üveges bevonata végett Sigma Kera-Cut-
tal sem tudtuk vágni. Ez a 2. ilyen üveges mázú óriástábla típus, amin a helyes karcolás után sem szalad végig a két 
oldalról megroppantott, megindított törés, hanem kifordult. Mivel már találkoztunk ilyen problémával, előre jeleztük 
az első bejárásnál. A próba flexelés is sikertelenül végződött, maradt a magasnyomású, vízsugaras vágatás. Az előre 
lekottázott elemeket így sikeresen le tudtuk vágatni.

Oldalfal: 300x150, 300x100-as, 6mm vastag táblákból burkolva. Vezetősávos vakolással, összecsiszolt sarkokkal, M. 
Kerapoxy design fugával.
Aljzat: szintezett padloponozás után; 2 réteg Mapelastic szigetelés; feszültségmentesítő lemezen; 60x120-as, 12 mm-
es lapokkal burkolva; M. Kerapoxy CQ fugával.
Zuhanyzó: Helyszínen építettük. 60x120-as, 12 mm-es csúszásmentes lapokból, CQ fugával; Schlüter lejtéskialakító 
ékprofillal. Rétegrend megegyezik az aljzatéval.

- AFRIKAI ÉJSZAKÁK - óriás táblás fürdőszoba (1 db kép):
A fekete, csíkos lapok neve: Sahara Noirs, innen az elnevezés.
II. emeleti fürdők egyike, egy gyermek fürdőszoba. 3 szinten keresztül vittük fel a táblákat.
Oldalfal: 300x100, 300x150-es, 6 mm vastag táblákból burkolva. Vezetősávos vakolással, összecsiszolt sarkokkal, M. 
Kerapoxy design fugával.
Aljzat: szintezett padloponozás után; 2 réteg. Mapelastic szigetelés; feszültségmentesítő lemezen; 75x150-es, 6 mm-
es lapokkal burkolva; M. Kerapoxy design fugával.
Zuhanyzó: helyszínen építettük. 60x120-as, 12 mm-es csúszásmentes lapokból, CQ fekete fugával; Schlüter 
lejtéskialakító ékprofillal. Rétegrend megegyezik az aljzatéval.
A helyiség érdekessége egy 120 cm magas pengefal, aminek az oldalfalait függővé egyenlítettük, majd az oldalait 
párhuzamossá. A táblák sarkait gércsiszolva készítettük el.







Munka 2 leírása:



Munka 3 leírása: Kandalló, óriás táblákból:
Belsőépítész által készített tervrajz alapján készítettük el.
A falakat függőbe egyenlítettük. A 6 mm-es táblákat rutinosan szeleteltük fel. Sarkokat összecsiszoltuk. A sarkok
hézagtömítéseit az általunk kifejlesztett technológiával húztuk be, fényesítettük fel.
Több kandallót burkoltunk már. Érdekességük számunka mindig a vékony szeletek befordulásai, azok rögzítései. Itt
azonban szellőzést kellett biztosítani a kandallónak. Minimális szellőzőnyílásokat határoztak meg, ezek az alsó
elemen és a kandalló tetején helyezkedtek el. A nyílásokra hőálló festékkel feketére fújt, apró lyukú, aluminium
rovarhálót ragasztottunk fel, ami igen jól illett a stílusba, a Megrendelő és saját örömünkre egyaránt.
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