
Az épületszobrászat 
hazai fellegvára
Az Ornamentika Épületszob-
rász Kft. harminc éve kezdett 
el épületdíszítéssel foglalkoz-
ni, azóta tevékenységi körük 
kibővült épülethomlokzatok, 
látványbeton munkák és 
művészeti alkotások kivitele-
zésével.

Szervezeti átalakulást követően 
1993-tól változatlan formában 
dolgoznak és a hazai vállal-
kozások között ők nyújtják a 
legszélesebb körű kínálatot. Ez 
köszönhető a több évtizedes fej-
lesztő munkának és a többszak-
más, nagyszerű munkatársaik-
nak. Kezdetben a hagyományos 
épületdíszítésben a homlokzatok 
felújítását, képzését tekintették 
fő feladatuknak. Kitűnő fagyál-
ló termékeik  –  a szálerősítésű 
finombeton elemek és a hőszi-
getelő ORNATHERM profilok –, 
melyek különleges gyártási el-
járásokkal készülnek, már több 
mint 1000 épületen láthatók.

– A vállalkozás fejlődésével 
kialakult az a szakmai közösség, 
mely legnagyobb értékünket 
képviseli. Kiváló szobrászokkal, 
művészekkel dolgozunk együtt. 
Bátran vállalkozunk művészeti 
kompozíciók kivitelezésére, régi 
rossz állapotú épületek restaurá-
lási munkáira – fejtette ki Tatai 
Lajos a társaság ügyvezetője.

A hagyományos belső terek 
gipszstukkó munkái kezdetek-
től részei voltak megrendelése-
iknek, az utóbbi évtizedekben 
azonban követniük kellett a 
kortárs építészet kihívásait, 

mindennapjaik nagy részét már 
a látványbeton elemek gyártása 
teszi ki.

Eleinte falburkolatokat készí-
tettek, majd utcabútorokkal is 
bővültek. Formaviláguk, rögzí-
tési módszereik helyenként bra-
vúros felkészültséget kívánnak. 
Kiemelkedő munkáik között 
szerepel a FINA Vizes Világbaj-
nokság alkalmából 200 darab 
látványbeton térelem elkészítése 
a pesti Duna parton. A Szépmű-
vészeti Múzeum 40 bemutató-
termében található fali stukkók 
rekonstrukciója is az Ornamen-

tika keze munkája. A győriek 
számára a Mosoni Duna partról 
is ismert és kedvelt nagyméretű 
ülőkavicsokból tavaly Párizsba 
is exportáltak.

A széles termékskála mellett 
hangsúlyos elem a mérnöki 
gondosság, szervezettség és az 
erős elhelyező részlegük, ami a 
beépítés, jó minőség elengedhe-
tetlen feltétele. Munkáikat több 
külföldi országban is elismerik. 
Antwerpenben a Fesztiválterem 
belső tereinek és gipszstukkói-
nak felújításával visszaadták az 
épület eredeti fényét.

–  A munkánk hosszú ideig 
befolyásolja egy település vagy 
épület képét. Közreműködhe-
tünk az ország jelentős köz-
épületeinek, tereinek arculati 
kialakításában. Cégünknél a 
felelősségteljes magatartás 
párosul a munka szeretetével. 
Büszkék vagyunk arra, amit 
csinálunk és igyekszünk ezt a 
legnagyobb odafigyeléssel és 
gondossággal végezni a továb-
biakban is. – zárta sorait Tatai 
Lajos.

Tatai Lajos az Ornamentika 
Épület szobrász Kft. ügyvezetője.

Az Ornamentika Épületszobrász Kft. győri telephelye.


