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TAJOMSTVO  
BEZPLESŇOVÝCH FASÁD

 V tomto roku je tomu už 11 rokov čo pôsobíte v pozícii 
výkonného riaditeľa. Predpokladám, že ste v riadení 
spoločnosti úspešný! Čo si myslíte, k akým významným 
zmenám došlo počas tohto obdobia? 
Peakston ako výrobná spoločnosť bola pre mňa úplne 
novou oblasťou. Ponúkala mi  veľa nových výziev, možnosti 
sebarealizácie a zároveň prinášala profesionálny rast, ktoré 
som, myslím si, cez priebežné učenie sa aj úspešne využil!
Následne po komplexnej reorganizácii podniku, nepretr-
žitým rozvojom v oblasti technológií, produktov, ľudských 
zdrojov, kvality a procesného riadenia sa nám podarilo 
dostať spoločnosť Peakston na dráhu úspešného vzrastu, 
veď tržby z roku 2010 v objeme cca. 600 miliónov HUF 
boli v roku 2020 už päťnásobne vyššie. Dôležitým faktom 
je, že ďalšia perspektíva vývoja je mimoriadne pozitívna, 
ktorú by sme chceli v najväčšej možnej miere využiť cez 
ďalší rozvoj. Môžeme skonštatovať, že v priebehu uplynu-
lého desaťročia, ako jeden z mála výrobcov stavebných 
materiálov, ktorý je v maďarskom osobnom vlastníctve, 
sme sa stali hodnou konkurenciou nadnárodných spoloč-
ností a zároveň sme sa stali aj dôležitým hráčom v odvetví 
stavebníctva v Maďarsku!

 Podľa vašich slov, riadenie podniku bolo pre vás úplne 
novou úlohou. Vďaka čomu ste sa stali, už na začiatku 
svojich tridsiatich rokov, riaditeľom firmy?
Študoval som v Gyule, Segedíne a Budapešti. Získal som 
dva diplomy, jeden ako učiteľ jazykov a druhý ako ekonóm, 
následne som našiel svoje miesto v hlavnom meste, kde 
som svoju kariéru odštartoval v spoločnosti zaoberajúcej 

sa developmentom a správou retailových a komerčných 
nehnuteľností. Odtiaľto pramení aj naše zoznámenie sa 
s Andreou Bak, majiteľkou spoločnosti Peakston Kft., resp. 
kde sme nadviazali náš obchodný vzťah. V roku 2006 
som prijal Andreinu ponuku a nastúpil som do spoločnosti 
Peakston Kft. ako vedúci odbytu a od roku 2010 pôsobím 
v spoločnosti ako konateľ. 

 Keď sme sa pred týmto rozhovorom rozprávali, viackrát 
ste zdôraznili, že vaša rodina zohráva dôležitú úlohu na 
vašich úspechoch. 
S mojou manželkou, s ktorou žijeme v šťastnom manžel-
stve, budeme budúci rok oslavovať naše 20. výročie, a síce 
Peakston Kft. znamená pre mňa množstvo úspechov a ra-
dosti, prvoradým zdrojom mojej hrdosti bude vždy môj syn 
Soma! V našom živote hrá dôležitú rolu šport. Nadšene 
sa venujeme brazílskemu Jiu Jitsu. Môj syn Soma má ešte 
len 14 rokov, ale už sa stal niekoľkonásobným maďarským 
šampiónom vo svojej vekovej kategórii! Nie je otázne, že 
už teraz je oveľa ostrejším,  než som ja!

 Myslíte si, že aj popri pracovnom tlaku máte vo vašom 
živote úplnú rovnováhu?
Považujem za mimoriadne dôležité vyzdvihnúť  hlavné 
hnacie motory nášho podniku, a to zachovávanie rodinnej 
atmosféry, ako aj vynikajúci tím. Veď úspechy dosiahnuté v 
uplynulom desaťročí sme dosiahli vo veľkej miere aj vďaka 
obetavej práci zamestnancov podniku! V takomto prostredí 
človek nevníma každodenné úlohy ako tlak, ťarchu alebo 
povinnosť.

V ostatných rokoch sme zaznamenali 
vo väčšej miere výskyt rôznych orga-
nických nečistôt na fasádach obytných 
budov. Pod to sa v prvom rade podpísali 
nepriaznivé klimatické zmeny podnebia, 
ktoré vytvárajú optimálnu pôdu pre 
množenie rôznych organických nečis-
tôt ako sú plesne, riasy, huby. Proces 
organického znečistenia nevzniká pri 
výrobe alebo realizácii materiálov, ale až 
po určitom časovom období, vplyvom 
poveternostných podmienok.

NEPRIAZNIVÉ FAKTORY
V prvom rade medzi nepriaznivé pod-
mienky patria zrážky, teplotné pomery. 
Dážď v kombinácii silného vetra môže 
spôsobovať prevlhnutie fasád aj na-
priek tomu, že sú chránené odkvapom 
alebo strieškou. Severná orientácia stien 
budov je najviac ohrozená a vystavená 
riziku množenia organických nečistôt. 
Ďalším častým faktorom znečistenia 
a množenia týchto rias, húb, plesní býva 
nákaza prenesená z iných častí budovy 
(napr.: zo škridiel strechy, sokla, chod-
níka, fasády susednej budovy). V nepo-
slednom rade ako je lokálny rastlinný 
porast v rámci pozemku (napr.: rastliny 
pri stene), alebo prekrývanie stien su-

sednými budovami sú skrytými hrozbami 
vzniku a množenia organických nečistôt.

AKO SA ZBAVIŤ ORGANICKÝCH  
NEČISTÔT IBA V 2 KROKOCH!
Pre dosiahnutie dlhšej, avšak časovo 
ohraničenej aktívnej ochrany, najprv 
umy povrch prípravkom na čistenie stien 
Peakston SILVER COAT WR a následne 
ho nechaj uschnúť! Na očistený a usuše-
ný povrch nanes vodeodolný, ochranný 
impregnačný prípravok Peakston SILVER 
COAT RS s obsahom biocídnej účinnej 
látky spomaľujúcej tvorbu rias, plesní a  
húb! To je všetko!

„NOČNÁ MORA“ NA FASÁDNE  
ORGANICKÉ ZNEČISTENIE 
SILVERCOAT WR ako chemický prí-
pravok na čistenie fasád a stien od 
organických znečistení je konzervačným 
roztokom zabraňujúci množeniu tých-
to infekcií na fasádach a interiérových 
stenách. Výrobok poskytuje dočasnú 
ochranu, preto pre dlhodobé riešenie je 
nevyhnutné povrch pretrieť aj  farbou 
s protiplesňovým účinkom. Je vhodný 
aj na ošetrenie predmetov z umelého 
kameňa a stien v exteriéri infikovaných 
organickými nečistotami.

„Rodinná atmosféra a vynikajúci tím sú hnacou silou podniku!“ 
– rozhovor s Rokszin Attilom,  

výkonným riaditeľom spoločnosti Peakston Kft.

Z DOMOVA
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NIEKOĽKO  
SLOV O NÁS

LESKLÁ  
BUDÚCNOSŤ STIEN

Spoločnosť Peakston Kft. bola založená v roku 1993 ako rodinný pod-
nik. Jej cieľom bolo vyrábať pre maďarský trh moderné, vysokokva-
litné a zároveň cenovo dostupné stavebné  materiály. Naše výrobky si 
získali dôveru u zákazníkov a užívateľov širokou paletou farieb a spo-
ľahlivou kvalitou. Vďaka tomu naša spoločnosť rýchlo prerástla hranice 
charakteristické pre rodinné podniky a dnes s hrdosťou môžeme 
vyhlásiť, že sme najväčším výrobcom stavebných materiálov, ktorý je 
výlučne v maďarskom domácom vlastníctve. Aj v súčasnosti vyrábame 
na dvoch prevádzkach: v Dunavarsányi a Majosháze.
V našom moderne vybavenom laboratóriu medzinárodného meradla a  
pomocou našich vysoko špecializovaných odborníkov vyvíjame výluč-
ne také materiály a produkty, ktoré plne spĺňajú aj požiadavky Épí-
tésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI, Nezisková 
spoločnosť pre kontrolu kvality a inovácie v stavebníctve) ako aj TSÚS 
(Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.) na Slovensku. Veríme, že 
výrobky výnimočnej kvality a odborná aplikácia spolu vytvárajú nad-
časovú kvalitu. Našim cieľom je, aby výrobky Peakston zostávali dlhé 
roky stabilnou zložkou domova. 

CHRÁNENÉ AJ POČAS REALIZÁCIE!
Náš novo vyvinutý výrobok s názvom REFLEXION 
so špeciálnymi prísadami je vodou riediteľný akrylový, 
reflexný, technologický náter odrážajúci svetlo. Jeho 
zvláštnosťou je, že v priebehu realizácie chráni grafitový 
tepelnoizolačný povrch pred škodlivým slnečným žia-

rením. Aplikáciou Peakston Reflexion môžeme 
počas realizácie grafitových tepelnoi-

zolačných systémov znížiť riziko 
zmeny tvaru grafitových tepel-
noizolačných dosiek nalepených 
na fasádu spôsobené tepelnou 
záťažou, a to až dovtedy, kým 
sa na povrch aplikuje konečná 
(bariérová) vrstva.

„ŠAMPIÓN“ V PREVENCII
Impregnačný prostriedok SILVER COAT RS hydrofobizuje a impregnuje fasádny povrch, betó-
nové, omietnuté alebo tehlové murivá, povrchy z umelého alebo prírodného kameňa. Chráni 
povrchy pred vyzrážaním soli a ochraňuje ich pred škodlivými vplyvmi mrazu. Jeho použitím 
sa môžeme účinne chrániť proti uchyteniu organických nečistôt na povrchoch (po ošetrení 
povrchu prípravkom na čistenie stien PEAKSTON SILVER COAT WR).

NEKORUNOVANÝ KRÁĽ OMIETOK 
Z radu produktov SUPREMIX, predstavujeme akrylové a silikónové farebné penetračné nátery 
pod omietky a fasádne omietky šetrné k životnému prostrediu, ktoré chránia pred tvorbou 
rias, plesní a húb. Sú aplikovateľné na povrchy stien v exteriéri, ako aj interiéri! 

ROZUMNÉ RIEŠENIE AJ PRE „PAMIATKÁROV“
Popri vhodne zvolenom fasádnom nátere je prevencia najúčinnejšou ochranou pred tvorbou 
organických znečistení, t.j. mali by sme sa snažiť čo najviac eliminovať z uvedených rizikových 
faktorov. Pokiaľ sa už na povrchu vytvorili organické nečistoty, ošetriť ho môžeme čistením. 
Na čistenie môžeme použiť chemikálie určené na odstraňovanie rias, vysokotlakový čistič ale-
bo iné mechanické čistenie (napr. kefou) tak, aby sa základný povrch nepoškodil! V prípade sil-
ného znečistenia, po opakovanom očistení povrchu a následne po uschnutí fasády je potrebné 
prípravok na ničenie rias  a dezinfekciu nechať uschnúť na povrchu. Po nanesení podkladu 
odporúčame povrch premaľovať silikónovou exteriérovou farbou SILVER COAT.

BETONFARBE V HLAVNEJ ROLE
Nedajte sa pomýliť názvom našej exteriérovej aj interiérovej vo-
dovej disperznej farby BETONFARBE, ktorá je šetrná k životnému 
prostrediu a pripravená na okamžité použitie. Síce bola vyvinutá 
na betónové základné povrchy, avšak vďaka vynikajúcej priľnavosti 
a odolnosti voči oderu má mimoriadne široké spektrum využitia. 
Svojim hodvábnym leskom ľahko obnoví a rozžiari množstvo dopln-
kov vášho bytu, domu, záhrady. Na základe spätnej väzby od našich 
najkreatívnejších zákazníkov sa použitím Betonfarbe podarilo 
zachrániť  smrekový nábytok, ale aj  opotrebovanú garážovú bránu. 
Dostupná je v tisíckach odtieňov systému farieb Peakston Colo-
rinno, ale aj v akejkoľvek prinesenej individuálnej farebnej vzorky 
zákazníka či konečného spotrebiteľa.

NEPREJDEŠ POPRI ŇOM BEZ SLOVA
Názov nového dekoratívneho ochranného 
náteru Peakston BRILLANT s trblietavým 
efektom hovorí sám za seba! Jeho výnimoč-
nosť vyzdvihujú lesklé vločky obsiahnuté v 
nátere. Výrobok je vhodný na manuálne 
nanášanie ako aj na  nanášanie strojom. 
Vďaka jedinečnej technologickej výrobe, ako 
aj starostlivo vybraných veľkostí zrniečok, po-
skytujú rovnaký lesklý efekt, ako polyesterové 
lesklé čiastočky s optickým precíznym rezom. 
Zároveň má určitý prirodzenejší vzhľad. Vývo-
ju produktu predchádzala dôkladná výskumná 
práca v oblasti výberu udržateľných a k život-
nému prostrediu šetrných surovín. V dôsled-
ku tejto práce náš výrobok NEOBSAHUJE 
na trhu rozšírené mikroplastové lesklé glitre 
škodlivé pre životné prostredie, dokonca úpl-
ne spĺňa aj čoraz prísnejšie environmentálne 
predpisy.
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„TEKUTÝ  
DÁŽDNIK“

STARÉ POVRCHY 
V NOVOM ŠATE

SUPREMIX SILOMANTEL  sa stal nenahraditeľnou súčasťou nášho každodenného života ešte skôr ako by bol opustil 
výrobný pás. Tento hydrofobizačný prípravok s nízkou viskozitou impregnuje povrch fasádnych stien, betónové, omiet-
nuté alebo tehlové murivá, drevené povrchy, ako aj povrchy z umelého alebo prírodného kameňa. Výrobok z produkcie 
spoločnosti Peakston je použiteľný v rôznych oblastiach, kde je potrebná ochrana spodnej časti pred vniknutím kvapali-
ny. Poskytuje ochranu pred rôznymi nečistotami, chráni povrchy pred vyzrážaním soli a odlupovaním spôsobeným mra-
zom. Jeho použitím môžeme účinne chrániť povrchy pred tvorbou organických nečistôt, pokiaľ impregnáciu vykonáme 
po ošetrení prípravkom na čistenie stien Peakston SILVER COAT WR. Dôležitým detailom je, že SUPREMIX SILOMAN-
TEL nezmení povrchový vzhľad impregnovaných spodných častí.

REDECOR je silikónový reno-
vačný náter z rodiny SUPREMIX, 
ktorý  pomáha obnoviť väčšine 
zašlých povrchov ich pôvodný 
vzhľad už po nanesení jednej 
vrstvy! Výrobok bol vyvinutý pre 
také  povrchy, ktoré majú ne-
nasiakavú štruktúru. Či už je to 
obklad, mramor, umelý kameň 
alebo akýkoľvek kovový, plastový 
povrch – REDECOR je ideálnou 
voľbou!

V závislosti od aplikácie je výro-
bok  schopný zabezpečiť matný 
aj lesklý výsledok. Vytvrdnutý 
REDECOR je UV-stabilný, má 
výbornú vodeodolnú schopnosť 
chrániac povrchy pred hrozbami 
prasklín, odlupovaním, chemic-
kým aj biologickým znečistením, 
vyzrážaním, usadením nečistôt, a 
pôsobí ako ochrana voči zmrazo-
vacím/rozmrazovacím cyklom.

 Vieme, že v súčasnosti v spoločnosti Peakston Kft. 
prebiehajú veľké investície, viete nám ich priblížiť?
Začiatkom tejto  jari, sme na rozvoj zainvestovali v obje-
me 150 miliónov HUF. V súčasnosti uvádzame do pre-
vádzky v našom závode v Majosháze novú výrobnú linku 
na výrobu omietok a farieb, ako aj jeden plne automati-
zovaný systém na výrobu premixov. Zároveň v lete tohto 
roku uvedieme do prevádzky aj novú výrobnú linku na 
miešanie suchých zmesí, od ktorého očakávame omno-
ho vyššiu výkonnosť než ako bolo to predchádzajúce. 
V tomto roku sú investície v oblasti výrobnej technológie 
sústredené do nášho závodu v Majosháze, kým v Duna-
varsányi modernizujeme logistický systém.

 Aké modernizácie plánuje spoločnosť v oblasti  
rozvoja výroby?
V júni tohto roku dokončíme automatickú jednotku na vý-
robu omietok a farieb, vďaka ktorej budeme schopní našu 
súčasnú výrobu hoci aj strojnásobiť. Musím poznamenať, 
že zvýšenú výrobu a balenie hotových výrobkov vytvára-
me využitím 4.0 možností priemyslu. Z toho vyplýva, že 
životnú dráhu konečného produktu môžeme  spätne vys-
ledovať od zákazníka až po suroviny. Energetická spotreba 
celého procesu je mimoriadne efektívna a šetrná k život-
nému prostrediu. Dôležitým cieľom tejto investície bolo čo 
najviac minimalizovať ekologickú stopu našich výrobkov. 

 Ako vplývajú v súčasnosti prebiehajúce a plánované 
investície na pracovný život zamestnancov?
Naši dobre kvalifikovaní zamestnanci - odborníci od 
prvého momentu vidia výhody investícií a zmien. V 
priebehu predchádzajúcich, ako aj súčasných investícií sa 
vytvára modernejšie a príjemnejšie pracovné prostredie. 
Vďaka automatizácii sa značne zníži ich fyzická práca, 
avšak toto neznamená zníženie počtu zamestnancov. 
Našich súčasných zamestnancov preškolíme na obsluhu 
novej výrobnej jednotky a spolu s navýšením kapacít 
vytvoríme ďalšie 3 až 4 nové pracovné miesta!

 Aké ďalšie technologické novinky sa očakávajú  
v blízkej budúcnosti?
V predchádzajúcom období sme dokončili plánovanie 
dvoch dôležitých projektov, ich realizácia prebehne v lete. 
Týmito inováciami zmodernizujeme vývoj hotových vý-
robkov a polotovarov na báze zmesí. Takto budeme môcť 
rozšíriť našu paletu výrobkov, zlepší sa výrobná kapacita 
a zlepšia sa procesy riadenia kvality našej výroby, čoho 
výsledkom bude to, že naše výrobky budú dostupné 
v ešte vyššej kvalite.

„Dôležitým cieľom našich investícií je čo najviac minimalizovať ekologickú  
stopu našich výrobkov, spolu so zvyšovaním ich kvality“  

– rozhovor so Zsoltom Könczölom, technickým riaditeľom spoločnosti Peakston Kft.

AUTOMATIZOVANÁ 
VÝROBA
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