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 Idén 11. éve látja el az ügyvezető igazgatói felada-
tokat, feltételezem gyümölcsöző a kapcsolat! Hogy 
vélekedik milyen lényeges változások mentek végbe ez 
idő alatt?
A Peakston, gyártó cégként teljesen új terület volt szá-
momra, így sok új kihívást jelentett, egyben komoly fejlő-
dési lehetőséget is kínált, amellyel, úgy érzem, folyamatos 
tanulással sikerült élnem! A vállalat teljes mértékű reorga-
nizációját követően, folyamatos technológiai, termék, hu-
mánerőforrás, minőség és folyamatmenedzsment fejlesz-
tésekkel sikerült a Peakston Kft-t fejlődő pályára állítanunk, 
hisz a 2010-es kb. 600 millió Ft-os árbevételt 2020-ra 
megötszöröztük. Fontos, hogy a további fejlődési kilátások 
rendkívül pozitívak, amit további fejlesztésekkel szeretnénk 
a lehető legnagyobb mértékben kiaknázni. Elmondható, 
hogy az elmúlt évtized folyamán, a kevés magyar tulajdonú 
építőanyag gyártó cég egyikeként, a multinacionális cégek 
méltó versenytársaivá értünk, egyben a magyar építőipar 
meghatározó szereplőjévé váltunk! 

 Az ön szavaival élve, teljesen új feladat volt egy cég 
igazgatása. Mégis minek köszönhető, hogy harmincas 
évei elején már cégvezetői munkakört látott el?
Iskoláimat Gyulán, Szegeden és Budapesten végeztem. 
Két – egy nyelvtanári és egy közgazdász – diplomám 
megszerzését követően, a fővárosban találtam meg a 
helyem, ahol egy lakó- és kereskedelmi ingatlan fejlesz-

téssel, hasznosítással foglalkozó cégnél kezdtem pályafu-
tásom. A Peakston Kft. tulajdonosával, Bak Andreával is 
innen ered az ismeretség, illetve üzleti kapcsolat. Andrea 
felkérését elfogadva 2006-ban csatlakoztam a Peakston 
Kft-hez értékesítési vezetőként, 2010 óta pedig, a vállalat 
ügyvezetőjeként tevékenykedem.

 Az interjút megelőző beszélgetésünk során több íz-
ben kiemelte családja fontos szerepét sikereiben. 
Jövőre lesz 20 éve, hogy feleségemmel boldog há-
zasságban élünk, és bár rengeteg sikert, örömet jelent 
számomra a Peakston Kft., mindig Soma fiam lesz a 
büszkeségem elsőszámú forrása! Életünkben fontos sze-
repet tölt be a sport, lelkes művelői vagyunk a Brazil Jiu 
Jitsunak, és bár Soma mindössze 14 éves, már többszö-
rös korosztályos magyar bajnok! Nem kérdés, már jóval 
keményebb, mint én!

 Úgy érzi, a szakmai nyomás mellett is teljes az egyen-
súly az életében? 
Rendkívül fontosnak tartom kiemelni a vállalat egyik fő 
mozgatórugóját, a családias légkört, valamint a kiváló 
csapatot, hiszen az elmúlt évtized sikerei a vállalat dolgo-
zói áldozatos munkájának is nagymértékben köszönhe-
tőek! Ilyen közegben nem nyomásként, teherként, vagy 
kötelezettségként éli meg az ember a hétköznapi felada-
tokat.

“A vállalat mozgatórugója a családias légkör és a kiváló csapat!”  
– beszélgetés a Peakston Kft. ügyvezető igazgatójával, Rokszin Attilával.

HÁZUNK TÁJÁN
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AZ ALGAMENTES FALAK 
TITKA

Az épületek homlokzatain az elmúlt 
években megjelenő, évről-évre egyre 
nagyobb számban jelentkező algásodás 
okainak hátterében elsősorban térsé-
günk klimatikus viszonyainak változásai 
húzódnak, mivel a környezeti feltételek 
kedvezően hatottak a különböző alga-
fajták elszaporodására. Legtöbbször 
nem gyártási és kivitelezési okok ve-
zetnek az algásodáshoz, hanem utólag 
alakul ki a felületen. 

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK
Elsősorban ködös völgyek, vizenyős, 
vízparti területek érintettek, de ahol 
a csapadékos napok száma kellőkép-
pen megnövekszik, ott a szél az ún. 
csapóeső kialakulását segítve akár 
eresszel, előtetővel védett homlokza-
tokat is kellő nedvességgel láthat el. 
Általános tény, hogy egy adott épület 
legkedvezőtlenebb tájolású északi vagy 
azzal szomszédos két homlokzatán 
kezdődik az algásodási jelenség, ami 
azután átterjedhet más épületrészekre 
is. Szívesen felüti a fejét szomszédos 
épületek takarásában, illetve a fal 
melletti növényzet vagy a ház mögötti 
összefüggő erdőterület is kockázatot 
jelent. Mivel a környezeti hatásokra 

csak kis mértékben van befolyásunk, 
így a már kialakult algásodást kell idő-
szakosan megszüntetnünk, és lehető-
ségeink szerint késleltetnünk az algák 
újabb megtelepedését.

SZABADULJ MEG TŐLE, MINDÖSZ-
SZE KÉT LÉPÉSBEN!
A hosszabb, de időben behatárolha-
tó aktív védelem eléréséhez, először 
mosd le a felületet Peakston SILVER 
COAT WR fallemosóval, majd hagyd 
megszáradni azt! A megtisztított és 
száraz felületet vond be algásodás, és 
gombásodás kialakulását késleltető 
biocid hatóanyaggal ellátott, vízleper-
gető hatású Peakston SILVER COAT RS 
impregnálóval! Ennyi az egész!

A HOMLOKZATI ALGA RÉMÁLMA 
A SILVERCOAT WR fallemosó, falazó-
anyag konzerváló oldat, mely alkalmas 
homlokzatok és beltéri falfelületek 
alga- és gombafertőzésének meg-
akadályozására. A termék ideiglenes 
védelmet biztosít, ezért a hosszú távú 
megoldás érdekében penész gátló 
hatású festékkel kell átkenni a felületet. 
Alkalmas kültéri algás, mohás műkőtár-
gyak és falfelületek kezelésére is. 
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NÉHÁNY SZÓ  
RÓLUNK
A Peakston Kft. 1993-ban családi vállalkozásként alakult azzal a 
céllal, hogy modern, kiváló minőségű, ugyanakkor elérhető árú 
építőipari segédanyagokat gyártson a magyar piacra. 
Termékeink, széles színválasztékukkal és megbízható minősé-
gükkel vívták ki maguknak a vásárlók és a felhasználók bizalmát. 
Ennek köszönhetően, cégünk gyorsan túlnőtte a családi vállal-
kozásokra jellemző kereteket, hisz mára, büszkén nevezhetjük 
magunkat az egyik legnagyobb, kizárólag magyar tulajdonú 
építőanyag gyártónak. Jelenleg is két telephelyen folyik a gyártás: 
Dunavarsányban és Majosházán.
Nemzetközi színtéren is kiemelkedő laboratóriumunkban, ma-
gasan képzett specialisták közreműködésével csakis olyan anya-
gokat és kellékeket fejlesztünk, melyek az Építésügyi Minősé-
gellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI) követelményeinek is 
maradéktalanul eleget tesznek. 
Hiszünk abban, hogy a kimagasló színvonalú termék és a hozzá-
értő alkalmazás együtt időtálló minőséget teremt. Célunk, hogy a 
Peakston® termékek hosszú évekig az otthon biztos alkotórészei 
legyenek.

A MEGELŐZÉS NAGYÁGYÚJA
SILVER COAT RS impregnáló, hidrofóbizálja és impregnálja a homlokzati falfelületeket, a 
beton, vakolt vagy látszó-tégla falazatokat, természetes- és műkő  felületeket. Védi a felü-
letetet a só kivirágzástól és megvédi a fagy károsító hatásától. Alkalmazásával hatékonyan 
védekezhetünk a felületi alga- és gombaképződés ellen (a felület Peakston SILVER COAT 
WR fallemosóval történő kezelése után).

A VAKOLATOK KORONÁZATLAN KIRÁLYA 
A SUPREMIX termékcsalád tagjai, akril es szilikon kötőanyagú, algásodás és gombásodás 
elleni védelemmel ellátott színes, környezetbarát vakolatalapozók és homlokzati vakolatok, 
melyek külső és belső falfelületekre egyaránt alkalmazhatóak!

OKOS MEGOLDÁS, POLIHISZTOROK SZÁMÁRA
Az algásodás elleni leghatékonyabb védelmet – a megfelelően kiválasztott homlokzati bevo-
nat mellett – a megelőzés jelenti, azaz igyekezzünk minél többet kiszűrni a fent említett rizi-
kófaktorokból. Amennyiben a felületen már elkezdődött az algaképződés, úgy azt tisztítással 
lehet kezelni. Ez történhet algaölő vegyszerrel,  magas nyomású mosóval, vagy más mecha-
nikai tisztítással (pl. kefével) úgy, hogy az alapfelület ne sérüljön! Erős szennyeződés esetén 
a homlokzat száradását követően egy ismételt átmosás után, az algaölő-fertőtlenítőszert 
hagyni kell a felületbe száradni, majd a felületet alapozás után SILVER COAT SZILIKONBÁ-
ZISÚ KÜLTÉRI FALFESTÉKKEL átfesteni.
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FÉNYES JÖVŐ  
A FALAKNAK

A KIVITELEZÉS KÖZBEN IS VÉDVE!
Új fejlesztésű, REFLEXION névre keresztelt termékünk, 
egy vizes hígítású, akril kötőanyagú, speciális adalékanya-
gokat tartalmazó, fényvisszaverő, reflexiós, technológiai 
bevonat. Különlegessége, hogy a káros napsugárzástól 

óvja a grafitos hőszigetelő felületet a kivitelezés ideje 
alatt. A Peakston REFLEXION alkalmazá-

sával a homlokzatra felragasztott 
grafitos hőszigetelő lapok 
hőterhelés okozta alak-
változásának kockázatát 
csökkenthetjük a grafitos 
hőszigetelő rendszerek kivi-
telezése során addig, amíg a 
felületre a záróréteg felkerül.

FŐSZEREPBEN A BETONFARBE
BETONFARBE kül- és beltéri, felhasználásra kész, vizes diszper-
ziós környezetbarát festékünk neve ne tévesszen meg senkit! 
Bár beton alapfelületre lett kifejlesztve, de kiemelkedő tapadá-
si és kopásállósági tulajdonságainak köszönhetően rendkívül 
széles spektrumon felhasználható, otthonod és kerted számos 
kiegészítőjét újjá varázsolhatod selyemfényével! Legkreatívabb 
vásárlóink visszajelzése szerint, segítségével újjászületett már 
fenyőbútor, de megkopott garázskapu is. Elérhető a Peakston 
Colorinno színrendszer színeiben vagy akár bármely egyedi 
színben, behozott színminta alapján.

NEM MÉSZ EL MELLETTE SZÓ NÉLKÜL
Az új Peakston BRILLANT csillám-hatású 
dekoratív védőbevonat neve magáért beszél! A 
gépi- és kézi felhasználásra egyaránt alkalmas 
terméket, a bevonatba kevert csillogó pelyhek 
teszik különlegessé. Egyedi gyártási techno-
lógiának és a gondosan beállított szemcse-
méret eloszlásnak köszönhetően, egyenértékű 
csillogó hatást keltenek az optikai-precíziós 
vágású poliészter csillámokkal. Mindehhez 
egyfajta természetesebb megjelenés párosul. 
Termékfejlesztésünket, alapos kutatómunka 
előzte meg a környezettudatos és fenntartha-
tó alapanyagok kiválasztását illetően. Ennek 
eredményeként termékünk NEM tartalmaz 
a piacon elterjedt környezetszennyező mik-
roműanyag csillám-glittereket, sőt az egyre 
szigorodó környezetvédelmi előírásoknak is 
maradéktalanul megfelel.
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FOLYÉKONY  
ESERNYŐ 

RÉGI FELÜLETEK 
ÚJ RUHÁBAN

A SUPREMIX SILOMANTEL még szinte le sem gördült a futószalagról, de már nélkülözhetetlen része a hétköznapjaink-
nak. Az alacsony viszkozitású hidrofóbizáló, impregnálja a homlokzati falfelületeket, a beton, vakolt vagy látszó-tégla 
falazatokat, fafelületeket, sőt, a természetes- és műkő felületeket. A Peakston által gyártott termék, számos olyan 
területen alkalmazható, ahol az aljzat védelme szükséges a folyékony víz behatolása ellen. Védelmet nyújt a különböző 
szennyeződésekkel szemben, óvja a felületet a sókivirágzástól, fagyhámlástól. Alkalmazásával hatékonyan védekezhe-
tünk a felületi alga- és gombaképződés ellen, amennyiben a felület Peakston SILVER COAT WR fallemosóval történő 
kezelése után történik az impregnálás. Fontos részlet, hogy a SUPREMIX SILOMANTEL nem változtatja meg az impreg-
nált aljzatok felületi megjelenését.

A SUPREMIX családba tartozó 
REDECOR, egy szilikonos felújí-
tó bevonat, mely akár egy réteg 
felvitelével is segít visszanyerni a 
legtöbb felszín színét! A termé-
ket elsősorban olyan pigmentált 
felületekre hoztuk létre, melyek 
kevésbé vagy egyáltalán nem 
nedvszívók. Legyen szó burko-
latról, márványról, műkőről vagy 
bárminemű fém vagy műanyag 
szerkezetről, a REDECOR a tö-
kéletes választás! Alkalmazásától 
függően a termék matt és fényes 
eredmény biztosítására is képes. 
A megkeményedett REDECOR 
UV-álló és kiváló vízlepergető 
képességgel rendelkezik, így óvva 
a felületet a repedések, lepattaná-
sok, fagyások/olvadáskárosodás, 
kémiai lebomlás, biológiai orga-
nizmusok megjelenése, kivirágzás 
és az elszennyeződés felvétel 
veszélyeitől.  
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 Jelen pillanatban milyen és mekkora beruházások, 
vannak folyamatban a Peakston Kft-nél?
Idén tavasszal 150 millió Ft-os nagyságrendben kezdtük 
el a fejlesztéseket. Jelenleg beüzemelés alatt áll a ma-
josházi telephelyünkön egy új vakolat és festék gyártó 
egység, valamint egy teljesen automatizált előkeverék 
gyártó rendszer, de idén nyáron beüzemelünk egy a ko-
rábbinál jóval hatékonyabb száraz porkeverő berendezést 
is. Az idei év gyártástechnológiai fejlesztései a majosházi 
üzemre koncentrálnak, míg Dunavarsányban a logisztikai 
rendszert korszerűsítjük. 

 Milyen jellegű gyártásfejlesztéssel kapcsolatos korsze-
rűsítést tervez a cég?
Az idei év júniusában befejezésre kerül egy automata 
vakolat és festék gyártására alkalmas egység, melynek 
köszönhetően akár a jelenlegi termelésünk háromszoro-
sára is képesek leszünk. Fontos megjegyeznem, hogy a 
megnövekedett késztermék gyártást és kicsomagolást,  
az ipar 4.0 lehetőségeit kihasználva alakítjuk ki. Ebből 
adódóan, a végtermék életútja a vevőtől az alapanya-
gokig visszavezethető, a folyamat energiafelhasználása 
rendkívül hatékony és a környezetbarát. A beruházás 
kiemelt célja volt, hogy termékeink ökológiai lábnyomát  
a lehető legminimálisabbra csökkentsük. 

 A jelenleg futó és tervezett fejlesztések milyen hatás-
sal vannak a munkavállalók életére?
Jól képzett és hozzáértő munkatársaink, az első pillanat-
tól látják a fejlesztések, változások előnyeit. A korábbi és 
a jelenlegi beruházások során is modernebb és kelleme-
sebb munkakörnyezet kerül kialakításra. Az automatizá-
lásnak köszönhetően jelentősen csökken a fizikai munka-
végzés, de ez nem jelent munkaerő leépítés. A jelenlegi 
munkatársakat átképezzük az új gyártóegység üzemelte-
tésére, és a kapacitás növekedéssel együtt további 3-4 új 
munkahelyet teremtünk! 

 Milyen további, technológiai újdonságok várhatóak a 
közeljövőben?
Két kiemelt projekt tervezése is lezárult a közelmúltban, 
melyek kivitelezése a nyáron fog megtörténni. Ezen 
újítások, a poralapú kész- és félkész termékek fejlesztését 
hivatottak modernizálni. Így a termékpalettánk növel-
hetővé válik, gyártókapacitásunk javul és a gyártásunk 
minőségirányítási folyamatai fejlődnek, melynek ered-
ményeképp a termékeink még magasabb minőségben 
lesznek elérhetőek.

“Beruházásaink kiemelt célja, hogy termékeink ökológiai lábnyomát  
a lehető legminimálisabbra csökkentsük, a minőség javítással egyetemben”  

– beszélgetés a Peakston Kft. műszaki vezetőjével, Könczöl Zsolttal.

AUTOMATIZÁLT 
GYÁRTÁS

Peakston_magazin_NYÁR_HU_06_23.indd   7Peakston_magazin_NYÁR_HU_06_23.indd   7 2021. 06. 30.   10:132021. 06. 30.   10:13



VIVÁT
PASCAL, 
RÖVIDEN

JÓD  
VEGYJELE

ANGOL NÉVELŐ
MELYIK 

HELYRE?

1

LANTÁN 
VEGYJELE

...DOG  
(GYORSÉTEL)

SÖRFAJTA

JAPÁN AUTÓJEL

BELGA AUTÓJEL

BOLGÁR PÉNZ

ÖTVEN 
RÓMÁBAN

2 URÁN  
VEGYJELE

SZLOVÁK FOLYÓ

HÁROMJEGYŰ 
BETŰNK

INDULATSZÓ

ÁZSIAI NÉP
ÁGNES BECÉZVE

KÉPES, BÍR

NORVÉG AUTÓJEL

MAGÁN- 
HANGZÓPÁR

FOGHÁZ KÖZEPE!

GÉPKOCSI 
RÖVIDEN

INDULATSZÓ

RYDBERG 
ÁLLANDÓ

FESZÜLTSÉG 
JELE

ZUHOGNI KEZD!

INDULATSZÓ

IDEGEN GYÖRGY

A NEUTRON 
JELE

LENDÜLET JELE

VIVÁT
PASCAL, 
RÖVIDEN

JÓD  
VEGYJELE

ANGOL NÉVELŐ
MELYIK 

HELYRE?

1

LANTÁN 
VEGYJELE

...DOG  
(GYORSÉTEL)

SÖRFAJTA

JAPÁN AUTÓJEL

BELGA AUTÓJEL

BOLGÁR PÉNZ

ÖTVEN 
RÓMÁBAN

2 URÁN  
VEGYJELE

SZLOVÁK FOLYÓ

HÁROMJEGYŰ 
BETŰNK

INDULATSZÓ

ÁZSIAI NÉP
ÁGNES BECÉZVE

KÉPES, BÍR

NORVÉG AUTÓJEL

MAGÁN- 
HANGZÓPÁR

FOGHÁZ KÖZEPE!

GÉPKOCSI 
RÖVIDEN

INDULATSZÓ

RYDBERG 
ÁLLANDÓ

FESZÜLTSÉG 
JELE

ZUHOGNI KEZD!

INDULATSZÓ

IDEGEN GYÖRGY

A NEUTRON 
JELE

LENDÜLET JELE

NYEREMÉNYJÁTÉK

KÁVÉSZÜNET

Milyen tájolású homlokzaton jelenik meg  
leggyakrabban algásodás? 

A: északi            B: déli

Küldje el a jatek@peakston.hu email címre  
a helyes válasz betűjelét, és nyerje meg ajándékunkat! 
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Peakston Kft. 2336 Dunavarsány, Bajai út 2090.
telefon: +36 24 814 700 | fax: +36 24 814 701
e-mail: peakston@peakston.hu
web: www.peakston.hu
fb: peakston magyarorszag
insta: peakston_kft

A válaszokat e-mailben kell beküldeni, a főnyeremény egy 30.000 forint értékű Media Markt utalvány, amit a helyes 
választ beküldők közül sorsolunk ki. Minden helyes választ beküldő nyerni fog kisebb ajándékokat – ez legyen megle-
petés. A nyereményjáték 2021. augusztus 31.-ig tart. A játékban szereplő termék ismertetőjéhez, a Játékszabályzathoz 
és a részletes Adatvédelmi nyilatkozathoz látogasson el weboldalunkra! www.peakston.hu

A kiadvány bármely fotójának, írott anyagának vagy részletének újraközléséhez a kiadó és a szerző írásbeli engedélye szükséges.  
Az illusztrációkkal ellátott szakmai tartalmak tájékoztató jellegűek. Részletes információkért az adott megoldással kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Peakston Kft. munkatársaival.

Akár felújít, akár új házban 
gondolkodik, mindig...
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