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FOLYAMATOS INNOVÁCIÓK A BRAND FEJLŐDÉSE ÉS JÖVŐKÉPÜNK

I
A vállalat életében 
fontos szerepet tölt 
be a gyártástechno
lógia dinamikus és 
folyamatos fejlesz
tése. A 2004-es 
szlovákiai gyár 
átadását követően 
négyévente újabb 
üzemet nyitottunk 
meg, ezzel is bizto
sítva a vásárlóknak 
a folyamatos és 
magas színvonalú 
termékellátást.

A gyártási techno
lógia dinamikus 
fejlődése mel
lett, a komoly 
termékfejlesz
tési lépéseknek 
köszönhetően, a 
kezdeti Ml5-ös 
formát felváltotta 
az MlO-es, melyet 
később Danubia 
névre keresztel
tünk.

2003-ban alapos 
kutatómunka 
eredményeként 
továbbfejlesztet
tük kínálatunkat a 
speciálisan, több
ször felületkezelt 
Coppo termékvo
nallal, mely 2003 
tavaszán elnyerte 
a Construma 
Nagydíjat.

í 
2014-ben a Medi
terránból Terrán 
Tetőcserép Gyártó 
Kft. lett, ami egy 
újabb lépést jelen
tett azon az úton, 
amely a vállalat piaci 
pozíciójának további 
erősödéséhez veze
tett. Ezt támogatták 
a közelmúlt techno
lógiai fejlesztései és 
gyárépítései is.
A TERRÁN márka
név hűen tükrözi 
termékeink mo
dernebb, frissebb 
stílusát.

2007-ben meg
jelent a modern 
és letisztult 
irányvona
lat képviselő, 
egyenes vágású 
Zenit tetőcse
repünk, valamint 
bevezettük 
ColorSystem 
felületkezelési 
rendszerünket is.

A Terrán mára nem
zetközileg is ismert. 
Magyarország 
vezető tetőcserép 
márkájává vált, 
amely betoncserepek 
és komplett tetőfedé
si rendszerek gyár
tójaként innovat'v, 
tartós, esztétikus és 
biztonságos megol
dásokat kínál vásárlói 
részére. Széles ter
mékválasztékunknak 
köszönhetően hosszú 
távon is megbízható 
minőséget biztosí
tunk ügyfeleink igé
nyeinek, stílusárak 
megfelelően.

Könnyű és erős 
tetőcserepünk, a 
Synus, 2014-es 
bevezetése óta az 
egyik legsikeresebb 
termékünkké vált, 
amit Construma 
Díjjal is kitüntet
tek. A nagy sikerre 
való tekintetcel ezt 
a termékvonalat 
2019-től minden 
felületkezelési tech
nológiával elérhető
vé tettük.

2018-tól a 
betonkiegészítő ter
mékek hatékonyabb 
és pontosabb gyár
tását, csomagolá
sát már robotok 
segítik, valamint 
második külföldi 
gyáregységünk is 
megkezdi műkö
dését a romániai 
Aranyosgyéresen.

(2000-2004) 
TERMÉKFEJLESZTÉSEK INDULÁSA

A szlovákiai 
Farkasdon 2000- 
ben megnyitottuk 
első külföldi érté
kesítési közpon
tunkat Mediter
rán Slovakia 
sro. néven.

2005-ben cé
günk új termék
vonallal növelte 
termékkínálatát. 
A hornyolt, kettős 
íves vágású 
Rundo termék
vonalunkat még 
ugyanebben az 
esztendőben 
BNV Nagydíjjal 
tüntették ki.

2008-ban átadásra 
került Kunszentmik- 
lóson a cég teljesen 
új, automata tech
nológiával működő 
gyára, majd 2012-ben 
egy Közép-Európában 
egyedülálló csúcs
technológiát felvonul
tató üzemben indult el 
a gyártás Bólyban.

2001-ben kíná
latunk tovább 
bővült a Coppo 
antik termék
vonallal, mely 
formájában és 
színeiben is az 
olasz tájak napfé
nyes hangulatát 
idézi.

2019- ben megkezdő
dött az egyik leginno
vatívabb termékünk, 
a Terrán GENERON 
napelemes tető
cserép értékesítése, 
amely kompromisz- 
szum nélküli megol
dást jelent a tetőfe
désre és a napenergia 
felhasználására egy
aránt. A Renova Plus 
a termékportfólió 
részévé válik.
2020- ban átadjuk 
2. kunszentmiklósi 
gyárunkat.
2021. szeptem
berében elindult a 
Generon napele
mes tetőcserepünk 
gyártása a pécsi 
gyáregységünkben.

(2005-2021) 
TERMÉKKÍNÁLATUNK MEGSOKSZOROZÓDIK


