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Manufaktúra, bemutatóterem, workshop-helyszín egy helyen, egy valamikori 
repülőgépmotorokat gyártó üzemben. A mozaiklapokat és terrazzókat tervező és készítő 

iamart magyar cementlapmanufaktúra nyár elején megnyitott alkotóműhelyében, 
a legendás Csepel Művek területén jártunk.  

Cement + 3D

Szöveg: MOLNÁR SZILV I A |  Fotó: TOR M A BEATR I X, BOLDOG ATTIL A 

Az iamart bemutatóterme és üzeme Csepelen

Még manapság is belefuthatunk olyan 

baráti, családi ebéd-vacsorákba, ahol 

az asztal közepén, lábos alátétnek egy 

csinos, régi cementlapot használnak. 

A kelet-közép-európaiak ösztönös-örö-

költ reciklálása helyett ezekben az ese-

tekben szinte mindig értékőrző nosztalgia 

húzódik meg a tett hátterében: a nagy-

mama, nagypapa házának egy darabja, 

a régi otthon mementója, az életünk tár-

gyi emléke ez, amit magunkkal viszünk, 

bármerre költözünk is. Aztán burkolat-

csere idején, felújításkor hosszú évtize-

dekig lényegében csak bontott matériá-

ból pótolhatta cementlap-burkolatát az, 

aki ragaszkodott ehhez a pompás anyag-

hoz, merthogy gyártó nem akadt.

Iparművészek, kisebb, önerejükből építke-

ző manufaktúrák elevenítették fel Magyar-

országon a cementlapok hagyományát 

a kétezres évek elején, főként a country és 

a shabby chic lakberendezési irányzatok, 

illetve az upcycling felerősödésével. A pio-

nírok között üdvözölhetjük az iamartot, ami 

soha nem ragadt meg a szimpla nosztalgia-

keltésnél, a régi minták újragyártásánál.   

Alapítása után tíz évvel, 2015-ben vál-

toztak a tulajdonosok, és ez a mozza-

nat egy sor fejlesztést hozott magával úgy 

a vállalatirányítás (paperless, internetala-

pú szisztéma, jórészt helyi munkatársak és 

együttműködő szolgáltatók stb.), mint a ter-

mékekhez kapcsolódó innovációk esetében. 

A június elején megnyitott alkotóműhely 

helyszíne az egykor város-a-városban 

Csepel Művek, a hangulatot tekintve is elké-

pesztően jó választás: az akár 100-150 éves 

élettartamú cementlap és az erőteljes ipa-

ri környezet abszolút egymásnak teremtett 

párosítás. Ráadásul erre a területre egyre 

több, az iamarthoz hasonló startup helye-

zi át működését, izgalmas lokális klasztert 

alkotva a „munkás-szigeten”. Tágas csar-

nokban, osztott ablakos doboztérben műkö-

dik a bemutatóterem, itt lehet megnézni és 

megérinteni az egyes cementlapokat, meg-

rendelni az egyszínű vagy mintás (klasz-

szikus vagy modern) gyönyörűségek közül 

a legmegfelelőbbet. Ember legyen a tal-

pán, aki gyorsan tud választani a bő kíná-

latból. (Én már a minta nélküli, különféle 
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színekből kirakott csempeburkolat lát-

tán gyökeret vertem – gondoltam, beköl-

töznék.) De a kétévnyi fejlesztést követő-

en bevezetett egyedi présgép mellett 3D 

nyomtatást is használnak, aminek köszön-

hetően akár kisszériában, egyedi motívu-

mokkal is kérhetjük a lapokat – alkotók, ter-

vezők lehetünk magunk is. Ez is az iamart 

= i am art, ha meg a latin felől közelí-

tünk, akkor az iam = most/azonnal szó 

ugyancsak szellemes utalás a 3D kínál-

ta azonnali élményre, lehetőségre. És ha 

a tervezés nem lenne elég, akkor arra is 

módunk van – már a doboztéren kívü-

li területen – hogy bepillantást nyer-

jünk a cementlap-készítés folyamatába. 

A MEGÚJULT IAMART 3D TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTI ÚJ 
ANYAGÖSSZETÉTELŰ, KÉZZEL KÉSZÜLT, KLASSZIKUS ÉS 
MODERN MINTÁZATÚ, IDŐTÁLLÓ CEMENTLAPJAIT. 


