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Leier Kaiserstein
Architektúra kerítéskő
- 21 625 Ft/m2

Leier Kaiserstein
Forum térkő
Vastagság: 8 cm

Euroline finommosott lapok
Méret: 40x40x3,8 cm

Leier
Toscana
Basic
betoncserép
Avanti
10 db/m3

Leier
Kaiserstein
Taverna
térkő
Vastagság: 6 cm

Leier PLAN 44 iSO
Falazóelem vékonyágyas falazóhabarccsal.
Kiemelkedő hőszigetelési értékkel  
rendelkező téglatípusok.

Leier
kéményrendszer
LSK 14/5 fm

Leier
kéményrendszer
Multikeram
LAS 14/5 fm

Leier PLAN 44 iSO+
Falazóelem vékonyágyas
falazóhabarccsal.
Kiemelkedő hőszigetelési  
értékkel rendelkező téglatípusok.

Leier Patio antik térkő  
Agyagbarna
Vastagság: 5 cm
Méret:
25x12,4 cm
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TERÜLETNYERÉS HANGGÁTLÁSSAL!
Miért érdemes Önnek a ZajStopp hanggátló téglánkat  
beépítenie? Társasházak, szállodák teherhordó kerámia  
alapú lakáselválasztó falainak a Bakonytherm  
20 N+F ZajStopp hanggátló téglából történő építésével  
jelentős mértékű eladható nettó hasznos területet nyer,  
a más hanggátló téglákhoz viszonyított akár 10 cm-rel  
vékonyabb falazatvastagságnak köszönhetően!
ZajStopp 20 N+F: 20x37x24 cm,  
Rw = 55 (-1,-5) dB!

BAKONYTHERm  
KÉmÉNYRENdSzEREK

BTP16 5 fm-es kémény
-  a samott cső körül  

ásványgyapot szigetelés 
-  1 tisztítóajtóval, vakolt  

fedlappal, helyszínre  
szállítva

Ft
m2

8 890
miért rendkívül kedvező 
Önnek, ha most Bakonytherm 
kéményt vásárol?
-  A teljes rendszer természetes kerámia-

anyagokból készül, nem alkalmazunk 
betonelemeket!

- Mert magyar termék!
- Most kedvező áron vásárolhatja meg!

A kémény ára tartalmazza az 
országon belüli kiszállítás díját!

Ft
db*

137 760

Leier
kéményrendszer
Multikeram
LAS 14/5 fm

A terméket alkalmazza biztonságosan!  
Használat elõtt mindig olvassa el  
a címkét és a használati utasítást!

Ft
zsák

3 299
bel- és kültéri

könnyen bedolgozható

jó hézagkitöltő képesség

tartós színek

Ceresit Cm 16 ÚJ S1
flexibilis formula
-  flexibilis burkolatragasztó  

greslapokhoz
-  kül- és beltéri, 

vékonyágyas, 
fagyálló, szálerősített 
csempe- és padlólap 
ragasztó kőporcelán (gres) 
lapokhoz (max. 80x80 cm), 
függőleges és vízszintes, beton 
és vakolt felületeken, padlófűtés 
esetén is alkalmazható

-  fugázható: Ceresit fugázóval 
24 óra múlva

-  anyagszükséglet: 3-6 kg/m2, 
azaz 1,5 kg por/m2/mm

- 25 kg/zsák
- 131,96 Ft/kg

Ft
db

189 690
SCHIEdEL UNIPLUS 18-as  
5 fm magas komplett kémény
helyszínre szállítva

•	 70	éve	megbízható	termék	az	európai	piacon
•	 30	év	teljeskörű	garanciával
•	 ajánljuk	kandallókhoz,	cserépkályhákhoz
 és bármely nyitott égésterű berendezéshez

A szakértő tippje: Gondoljon az esővédő sapkára is!

A feltüntetett árak  
telephelyeinken  
érvényes bruttó árak.

®

multipor ásványi 
hőszigetelőlap
Külső oldalon kiegészítő 
hőszigetelésként nem éghető, 
stabil, innovatív hőszigetelő 
anyag, melyet komplett építési 
rendszerként ajánlunk.
A külső oldali hőszigetelés 
- 600x500x100 mm
- 3,33 db/m2

Ft
db

1 041

YTONG PVE 
válaszfalelem
- 600x200x100 mm
- 8,23 db/m2**

Ft
db

407
**  0,25 cm fugavastagság, 

vékonyágyazatú habarccsal 

falazva.

MINDEN KÉMÉNY
SZERETNE EGY KICSIT
SCHIEDEL LENNI…

A Schiedel UNI Plus samottbélésű, hőszigetelt kéményrendszer
biztonságos és hosszú élettartamú megoldás a kéménykérdésre!

Opcionális alkatrész tipp:
esővédő sapka

*címre leszállítva

U=0,22 W/m2K 
50%-kal jobb hőszigetelés

YTONG Lambda
Teherhordó hőszigetelő falazóanyag.
600x200x375 mm
- 8,23 db/m2**
- U=0,22 W/m2K
Alacsony energiaigényű  
épületek falazata.

Ft
db

1 623
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A terméket alkalmazza biztonságosan! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

SilverCol  
Flexibilis fugázó

- kül- és beltérben
- extra kopásállóság,  

időjárás- és UV-álló, színstabil
- a termék a saját vödrében 

bekeverhető 
- megnövelt szavatosságú (2 év)

- 5 kg/vödör
- 470 Ft/kg

Ft
vödör

2 350

Baumit open 
hőszigetelő rendszer
•  openContact  

ragasztótapasz
•  openTherm hőszigetelő  

lemez 10 cm vastagságban
•  StarTex erősítő háló
•  PremiumPrimer alapozó
•  openTop színes  

vékonyvakolat

Hogyan biztosítható  
a minden esetben  
megfelelő páraáteresztés?

A Baumit open hőszigetelő rendszer egyesíti az ásványgyapot 
szigetelések előnyeit, mint a jó páraáteresztés és a termé szetes  
lakóklíma, valamint a polisztirolos rendszerek kedvező  
tulajdonságait, mint a kedvezőbb ár, könnyű kivitelezés,  
csiszolhatóság, alakíthatóság és a kisebb súly.
■ A legbiztosabb védelem a falak penészesedése ellen
■ Kimondottan családi házakra fejlesztve
■ Optimális, egészséges belsőtéri klíma
■ Az építési nedvesség jóval gyorsabban távozik a falazatból Ft

m2
4 290*

Premium
Kézi alapvakolat 
-  kül- és beltérben
- anyagában simítható
-  jó páraáteresztő képességû
- megnövelt szilárdságú 
-  kézi felhordásra optimalizálva
- 40 kg/zsák
- 34,75 Ft/kg

Aquastop Plus
Folyékony fólia
- vízzáró
- felhasználásra kész
-  gipszes vakolatra,  

gipszkartonra is
-  hidegburkolati  

rendszerek ideális  
fogadófelülete

-  fürdõszobák, zuhanyzók, pincék 
vízszigetelésére

- 20 kg/vödör
- 1125 Ft/kg

S1 Flex
Flexibilis csempe-  
és járólapragasztó
- kő-, gres- és kerámialapokhoz
- padló- és falfûtéshez
- nagy méretû burkolóanyagokhoz
- kül- és beltérben
- 20 kg/zsák
- 159,5 Ft/kg

Flex m
Flexibilis csempe- és járólapragasztó
- gres- és kerámialapokhoz
- padló- és falfûtéshez
- kis- és közepes méretû lapokhoz
- padló- és falfûtés esetén
- kül- és beltérben
- 25 kg/zsák
- 95,6 Ft/kg 

Ft
zsák

1 390 Ft
vödör

22 500

Ft
zsák

3 190 Ft
zsák

2 390

*  Ajánlott bruttó fogyasztói ár/m², mely kizárólag a képen látható terméket tartalmazza, fehér színű vakolat 
esetén. Az akciós ár más kedvezménnyel nem vonható össze. 

Az open hőszigetelő rendszer új építések  
és felújítások esetén is biztos megoldás
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fehér és szürke szín esetén

újHÁz homlokzati 
hőszigetelő rendszer

Őrizze meg otthona melegét!
• Gyárilag vagy telephelyen kevert,  

garantáltan UV-álló színek
• Minőségi akril, szilikon vakolatok  

széles színválasztékban 
• Ellenálló felület 
• Kivitelezőbarát termék 
• Kiváló ár-érték arány
• Garantált minőség 
• Országos kiszolgálás
• 10 év rendszergarancia**
• A rendszer kiegészítéseként 64 féle választható lábazati vakolat

** A garancia részleteiről tájékozódjon telephelyeinken.
* Az ár az alábbiakat tartalmazza: polisztirol, polisztirolragasztó, üvegszövetháló, vakolat alapozó, fehér akril vakolat.

Részletek a telephelyeken.

A kép illusztráció.
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5%
kedvezmény

a bevezető árból!

EXTRA
10 cm-es rendszer ár

Ft
m2

2 719*
6 cm-es rendszer ár

Ft
m2

2 149*
Fm 60 Prémium  
Flex fugázó
-  víz- és 

szennyeződéstaszító
-  0,5-7 mm közötti  

fugaszélességhez
-  finom fugakép
-  magas kopásállóság
-  anyagszükséglet:  

kb. 0,2–0,9 kg/m2

- 4 kg/doboz
- 422,5 Ft/kg

d4 Tapadóhíd Rapid
- gyors
-  elsősorban nem 

szívó alapfelületekre
-  érdes felületet képez
-  anyagszükséglet:  

0,08–0,15 kg/m2

- 1 kg/doboz
- 2490 Ft/kg

ST 15 Önterülő
aljzatkiegyenlítő
-  3-15 mm 

vastagságban
-  gyorskötő
-  padlófűtésre is
-  anyagszükséglet: 

1,6 kg/m2/mm
-  25 kg/zsák
- 107,6 Ft/kg

1KS Folyékonyfólia  
-  beltéri kenhető vízszigetelés 

fürdőszobákba, zuhanyzókba
-  felhasználásra kész
-  gyors száradás, akár 3 óra  

után burkolható
-  rendkívül kiadós
-  anyagszükséglet:  

0,8 kg/m2/2 réteg  
(0,5 mm vastagságban)

- 4 kg/vödör
- 1747,50 Ft/kg

TIPP: Érdemes rendszerben gondolkodnia!  
Folyékonyfólia, hajlaterősítő szalagok és 
szigetelőmandzsetták együttes használatával  
végérvényesen elzárhatja a víz útját.

KmG 25
Speciál
flexibilis
ragasztó
-  kül- és beltérben
-  padlófűtésre
-  greslapokhoz is
-  anyagszükséglet: 

kb. 3-5 kg/m2

-  25 kg/zsák
- 99,6 Ft/kg

DM

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2012Ft
doboztól

1 690Ft
doboztól

2 490

Ft
vödör

6 990
Ft
zsák

2 690 Ft
zsák

2 490
55
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8 cm vastagság: 
2 950 Ft/m2

5 cm vastagság:

Ft
m2

1 850 GRAFIT REFLEX®

Homlokzati hőszigetelő lemez fényvédelemmel
- vastagság: 8 cm

Fokozott 
hõszigetelő 
képesség

Nedvességre 
nem érzékeny

Fényvisszaverő 
réteg

Ökológiailag 
kedvező

Ft
m2

1 695

Vario | Prémium
minőségű hézagoló 
anyag
-  nagyon jól tapad 

a gipszkarton felületre

25 kg/zsák
319,60 Ft/kg

Rigips Habito – az ütésálló építőlemez
A Habito építőlemezzel készült válaszfalak előnyei:
•	 gyors és tiszta építés
•	 erős és tartós fal
•	 az elkészült falra a nehéz tárgyak is könnyen rögzíthetők
•	 konyhaszekrény, TV, függönykarnis, polcok rögzítése csavarozással 

megoldható, nem szükséges gépek használata és szakember 
bevonása (2,4 m2/tábla)

•	12,5 mm vastagság

AquaBead | Külső élek kialakítására
alkalmas, öntapadó élvédő
-  ütésálló
-  vízzel aktiválható, belső öntapadó réteg
- 3 m  
- 583,33 Ft/fm

                HartFix csavar
-  Habito építőlemez CW-profilokhoz 

történő rögzítéséhez ajánljuk
-  speciális menetű gyorsépítő csavar
-  különleges fejkialakítás

vastagság: 12 cm
2 488 Ft/m2

vastagság: 10 cm
2 100 Ft/m2

Házhoz szállítás Tanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció6

Ft
m2

2 390

Ft
zsák

7 990

Ft
db

1 750

Rigips 
Standard
Normál típusú  
gipszkarton hobbi felhasználásra.
- 2,4 m2/tábla, 12,5 mm vastagságú

Ft
m2

489
Ft
db

3,49



Keresse Világos, Közepes  
és Sötét árnyalatainkat, valamint 
Prestige termékeinket 6–12 mm-es 
vastagságban, 40 féle színben.

6 mm vastagságú  
laminált burkolat:

Life Hartley

Joy Sessile

Life Michigan

Passadena Oak

Ft
m2-tôl

1 790

mINŐSÉGI NÉmET  
LAmINÁLT PAdLóLAPOK

* Bizonyos termékekre vonatkozik.
A képen látható termék:  
Adventure 4V Anderson Oak

A 
 g

yá
rt

ó  
ter

mékét keresse játékunkban!

További információ a háto
ld

al
on

.ŐSzI 
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*

mediterrán falburkoló 
Méret: 46x12,5x2,5–3,5cm 
Felhasználhatósága:  
kül- és beltéri

Fa-műanyag-kompozit  
 teraszburkolat  
(Cd3 és Cd5)
- különbözô mintázattal
- egyszerû rögzítés
- felületkezelést nem igényel
- tartós, könnyen tisztítható
- méretek: 30x30x2,2 cm
- színek: vörösbarna, teakfa
- 11 db/m2
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Sikamur
InjectoCream-100 
-  600 ml-es kiszerelés 
-  szilán-bázisú, injektálható 

talajnedvesség elleni szigetelés 
-  felhasználható talajnedvesség 

elleni szigetelésre a legtöbb 
falazattípus esetén kívülről 
és belülről is 

-  kinyomópisztollyal 
egyszerűen alkalmazható 

-  gyors bedolgozás 
-  víztaszító 
-  oldószermentes, nem gyúlékony 
-  nagyon hatékony 80% aktív 

tartalmának köszönhetően

SikaCeram-500
Ceralastic 
-  2 az 1-ben vízszigetelő 

és csemperagasztó habarcs 
-  a habarcsot egyetlen 

rétegben felvihetjük 
-  költség- és időmegtakarítás 

a hagyományos felhasználási  
módszerekkel szemben 

-  gyors felhasználás 
-  minden típusú és méretű 

burkoló laphoz 
- nagy teljesítményű ragasztóanyag 
-  C2E S2 osztályú, CM02P 

és PIMCIR besorolású
- 20 kg/zsák
- 999,50 Ft/kg 

Ft
zsák

19 990 Ft
db

5 950

ÚJ!



Atlas Concorde Treasure burkolatok
fali csempék  
20x50 cm

padlólapok  
30x60 cm

Paradyz Kwadro Firletka burkolatokParadyz meisha burkolatok
fali csempék  
30x60 cm

padlólapok  
40x40 cm Ft

m2-tôl
4 390

Ft
m2-tôl

5 990

fali csempék  
25x33,3 cm

padlólapok  
33,3x33,3 cm Ft

m2-tôl
2 960

Ragno Rewind burkolatok
Ft
m2-tôl

8 990Rewind fali csempék  
18,2x21 cm

Házhoz szállítás Tanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció8



Paradyz Kwadro Firletka burkolatok

BauLoop egykaros  
mosdócsaptelep 
automata lefolyógarnitúrával,  
cikkszám: 23335000

Logis egykaros 
mosdócsaptelep 
70 Push-open  
chrom,
cikkszám:  
71077000

Logis egykaros mosdócsaptelep 
100 automata lefolyógarnitúrával,
cikkszám: 71100000

New Style nyílóajtó
900x1920 mm,  
króm, átlátszó,
cikkszám: 
1409090.41.50

BauLoop egykaros  
kádcsaptelep
cikkszám: 23341000

BauLoop egykaros 
mosogató csaptelep
cikkszám: 31368000

Ft
db

 86 990     

Logis egykaros  
zuhanycsaptelep 
falsíkon kívüli  
szereléshez,
cikkszám: 71600000

Logis egykaros  
kádcsaptelep 
falsíkon kívüli  
szereléshez,
cikkszám: 71400000

HSK
Laufen Pro S mosdó 
60 cm, csiszolt alsó rész,
cikkszám: 8.1696.3.000.104.1

Jika Pure fali wc
cikkszám: 8.2042.3.000.000.1

Jika Cubito mosdó
55 cm, cikkszám: 
8.1042.2.000.104.1

Laufen Pro S fali wc
ülőke nélkül, cikkszám: 
8.2096.1.000.000.1

Laufen Pro fali wc
ülőke nélkül, cikkszám: 
8.2095.6.000.000.1
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Ft
db

 16 600     

Ft
db

 30 850     

Ft
db

 17 920     

Ft
db

 65 560     Ft
db

 57 060     

Ft
db

 48 990     

Ft
db

 22 500     Ft
db

 18 750     

Ft
db

 19 330     Ft
db

25 060

Ft
db

 22 100     Ft
db

 27 620     



Regisztráció: 2016. 09. 01. – 10. 23. Kiszállítás: 2016. 10. 31.

Óvja otthoNát, Ne hagyja ki aJáNdéK tetőFóLiáJát!

VédőPaJZS a CSeRePek aLá

Róna
Hornyolt 
kerámia  

tetõcserép
- natúrvörös

- szegmensvágású 
- 18 db/m2

- 2664 Ft/m2 

Hortobágy
Hornyolt kerámia 
tetõcserép
-  natúrvörös
- 18 db/m2

- 2664 Ft/m2

domino
Sajtolt kerámia tetõcserép
-  borvörös engóbozott, 

palaszürke 
engóbozott

- 12,4 db/m2

- 5374 Ft/m2

Optima
Sajtolt kerámia tetőcserép

- sötétbarna engóbozott
- 11,9 db/m2

- 2737 Ft/m2

a CReatoN reformcserepei  
a legkorszerűbb fejlesztésekkel 

ötvözik hagyományos 
formavilágukat.  

az exkluzív NUaNCe  
kollekciót látva  

szembeötlő a különbség:  
az egyedülállóan  

sima, selyemfényű  
felület a karcolásnak  

és az ütéseknek is ellenáll. 

Rapido
Sajtolt kerámia
tetõcserép
- natúrvörös
- 8,1 db/m2

- 1949 Ft/m2

Házhoz szállítás Tanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció10

2 288 

Ft
db

148

Ft
db

148Ft
db

433

Ft
db

230

Ft
db

241



zenit Resistor
Beton tetőcserép
-  onix, gránit, grafit,  

carbon
-  felületkezelés:  

Resistor
- 11–12 db/m2

-  3025–3300 Ft/m2

Standard 
ColorSystem
Beton tetőcserép
- fekete
-  felületkezelés: 

ColorSystem
- 10 db/m2  
-  1790 Ft/m2

danubia 
ColorSystem
Beton tetőcserép
-  tégla, bordó, 

sötétbarna, antracit
-  felületkezelés: 

ColorSystem
- 10 db/m2  
-  2150 Ft/m2

Rundo ColorSystem
Beton tetőcserép
-  tégla, bordó, sötétbarna, 

antracit, ódon
-  felületkezelés: 

ColorSystem
- 11-12 db/m2

-  2189–2388 Ft/m2-től

*További részletek: www.terranteto.hu

onix

Standard
Beton tetőcserép
-  meggypiros,  

mogyoró barna,  
sötétbarna

- 10 db/m2

-  1690 Ft/m2

ÚJ SZíN

ÚJ SZíN
gránit

tégla

ódon

tégla

sötétbarna
bordó

meggypiros

mogyoróbarna

fekete

sötétbarnawww.terranteto.hu

Twist
XXL kerámia 
tetőcserép
-  terrakotta 

engóbozott
- 8,8 db/m2-től
- 260 Ft/db

Figaro
XXL kerámia 
tetőcserép
-  fekete 

engóbozott
- 11,6 db/m2-től
- 430 Ft/db

Twist
XXL kerámia  
tetőcserép
-  piros, barna,  

rézbarna engóbozott
- 8,8 db/m2-től
- 283 Ft/db

Pilis
Kerámia 
tetőcserép
- téglavörös
- 18 db/m2-től
- 2664 Ft/m2

Nativa
Kerámia tetőcserép
- téglavörös
- 8,8 db/m2-től
- 225 Ft/db

1111
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Ft
db

275
Ft
db

179

Ft
db

215
Ft
db-tól

199

Ft
db

169

Ft
m2

4 988 Ft
m2

2 490 

Ft
m2

2 288 
Ft
db

148

Ft
db

1 980

Synus  
Beton tetőcserép
-  meggypiros, mogyoróbarna
- 10 db/m2

-  1750 Ft/m2-től

Ft
db-tól

175

Synus ColorSystem
Beton tetőcserép
-  tégla, sötétbarna, fekete
-  felületkezelés: ColorSystem
- 10 db/m2

-  185 Ft/db-tól, 1850 Ft/m2-től

A  TET Ő C SERÉP  ÁRÁBÓL!*

NY
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-ot



Ismerjük a jó tető tItkát!

Ft
m2

1 590

Ft
m2

395

Guttatec Top zsindely  
téglány és hódfarkú
Hasznos fedett felület:  
- 3 m2/csomag
Súly/m2:  
- Téglány: 10,9 kg  
- Hódfarkú: 10,5 kg
Színek: vörös, barna, zöld, fekete

zsindelyalátét

tetőfedő zsindely 15 év garanciával!
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455

Bramac Római Protector
- téglavörös
- 9,8 db/m2

- 2273,6 Ft/m2

Bramac Reviva Novo
-  téglavörös
-  antracit 
- 10,75 db/m2

- 2418,75 Ft/m2 

Bramac Reviva Novo
- rubinvörös
- 10,75 db/m2

- 2246,75 Ft/m2 

Tectura Thermo
Protector
- antracit
- 10,75 db/m2

- 3171,3 Ft/m2

duna Thermo
Protector
-  antracit
-  9,8 db/m2

- 2891 Ft/m2

Római Thermo Protector
-  antracit
-  9,8 db/m2

- 2891 Ft/m2 

merito Plus
-  rubinvörös, barna, 

antracit
-  9,8 db/m2 
- 1666 Ft/m2

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

VELUX Standard
felsőkilincses tetőtéri ablak
(GZL MK06 1050)

VELUX fénycsatorna
TWR 0K10 2010
25 cm átmérővel

Az ablak
beépítéséhez
burkolókeret

feltétlenül
szükséges.

Nem  
éri meg 

kevesebbel 
beérni!

Házhoz szállítás Tanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció12

Ft
db

232

Ft
db
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Ft
db

209
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170 Ft
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295 Ft
db

295

Ft
db

295

16 900

900

Ft
db

89 500

Ft
db
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Hexaline: könnyű, egyszerűen 
beépíthető és gond nélkül variálható, 
műanyag vízelvezető rendszer.
euroline: szilárd, vízzáró 
polimerbeton folyókája és 
v-keresztmetszetű, öntisztuló 
kialakítása révén profi megoldás  
a ház körüli vízelvezetésben.

Ft
fm

455 HEXALINE 2.0  
folyóka
- horganyzott acélráccsal
- 1 m

dN 100 FF  
drain cső
flexibilis, kemény 
PVC draincső
-  egyik végén  

karmantyúval 

HEXALINE 2.0 folyóka
fekete mûanyag ráccsal,  
Microgrip felülettel
- 1 m

műanyag gyeprács
- méret: 60x40 cm
- 4,42 db/m2

SELF Euroline polimerbeton 
folyóka 
-  horganyzott acélráccsal
- 1 m

Ft
fm

2 890

Ft
fm

2 690

Ft
db

837

Ft
fm

4 990

Kőműves kalapács SOFT fogantyúval
profi

mágneses
ácskalapács
SOFT fogantyúval
profi

makita
gyémánttárcsa
(szegmenses)
Háromféle méretben
125 mm: 2490 Ft/db
230 mm: 4990 Ft/db

Ragasztószalag
festéshez (profi)
40 mm x 50 m  
440 Ft/db, 8,8 Ft/fm 
50 mm x 50 m  
530 Ft/db, 10,6 Ft/fm

makita vágótárcsa
125 mm: 310 Ft
230 mm: 590 Ft

30 mm x 50 m
7,2 Ft/fm

115 mm

Ütvefúró 1010 W
1010 W

Keverőgép
-  120 mm-es 

M14-es 
habarcs keverő- 
szárral

- 1220 W 

Kittprés
9 collos, profi

115 mm
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16 900
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A térkő világa

Savaria
vario natur
homokkő
6 cm, melírozott

Aquincum
antik 
homok
7 cm

Aquincum
blokk
homok 
15x20x40 cm

KK
fugahomok
25 kg/zsák

Filcoten
Self Nm
100-as folyóka
+ bordás acélrács

Ft
m2

2 600 Ft
m2

3 600Ft
m2

3 600

La Terrazza térburkolókő  
barna melír színben 
Vékony kialakításának 
köszönhetően megoldást jelent-
het a régi felületek felújításában 
is. Barna-melír színben.  
Méret: 10x20x4 cm

Il Lungo kombi térburkolókő 
antracit-melír színben
Nagy méretű, elegáns  
megjelenésű térburkolókő.  
Antracit-melír színben.  
Méretek: 30x60x6 cm

Classic kombi
Klasszikus, időtlen kombi 
térburkolókő közkedvelt  
őszi színben.  
Méret: 10x20x6, 20x20x6, 
20x30x6 cm

Házhoz szállítás Tanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció14

Ft
m2

4 790 Ft
m2

4 890 Ft
db

890Ft
zsák

950Ft
db

4 680



Ezüst-Antracit Karamell Melange Terra-Antracit

SOMLÓ TRIÓ  
térkő

Ft
m2

3 290
//terkovezniakarok www.barabasko.hu

TÉRKŐVARÁZS®
ADJUNK TERET A KREATIVITÁSNAK

BADACSONY
LAZAC - BARNA

TÉGLAKŐ®

SÁRGA - PIROS

Vastagság: 5 cm Méretek: 12 cm x 24 cm
Vastagság: 6 cm 
Méretek: 11,2 cm x 19,1 cm / 15 cm x 19,1 cm / 22,5 cm x 19,1 cm

Ft
m2

3 490 Ft
m2

2 890

szürke színben már 
2 650 Ft/m2

Ft
m2

2 950Nagykő:  
60x20x16 cm, bézs, mokka

középszürke 
735 Ft/db

Ft
db

900
Normálkô:  

40x20x16 cm, bézs, mokka

középszürke 
490 Ft/db

Ft
db

600
Félkô:  

20x20x16 cm, bézs, mokka

középszürke 
245 Ft/db

Ft
db

300
Fedlap:  

47x27x5 cm, bézs, mokka

középszürke 
860 Ft/db

Ft
db

1 075

Asti® Natura lapok
-  világos-, közép-, sötétszürke, 

homokbarna (csak 3,8 cm 
vastagságban kapható)

-  60x30x3,8 cm; 4275 Ft/m2

- 60x30x8 cm; 6940 Ft/m2 

-  60x15x8 cm; 7550 Ft/m2

Asti® Colori lapok
-  cappuccino, borvörös-fekete, 

napfénysárga,  
füstbarna, grafit-fehér

-  60x30x3,8 cm; 5300 Ft/m2

-  60x30x8 cm; 7965 Ft/m2

Rivago kerítés

Citytop® termékcsalád

Ft
db-tól

770
60x30x3,8 cm

Ft
db-tól

955
60x30x3,8 cm

Ft
m2

4 100
szürke színben már 
3 150 Ft/m2

betonszürke 
3 990 Ft/m2

Ft
m2

4 550
homokbarna  
4 350 Ft/m2

Citytop® Smart térkő
-  karamell, középbarna  

barna-mix, ôszilomb (képen)  
és szürke színekben

- 20x13,3x5 cm

Citytop® Grande Kombi térkő
-  grafit-terra (képen), grafit-réz, 

homokbarna és betonszürke színekben
-  20x40 cm, 40x40 cm, 60x40 cm  

- vastagság: 6 cm

Citytop+® Kombi térkő
-  sárga-fehér (képen), barna-fehér, 

szürke-fehér, szürke színekben
-  20x10 cm, 20x20 cm, 20x30 cm

CSAK az  

újHÁz  
Centrum  

kínálatában!
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A játék ideje: 2016. szeptember 12. – október 15.
A sorsolás időpontja: 2016. október 25. További részletekért keresse fel honlapunkat!

Legyen Öné hat értékes AJÁNDÉKUNK egyike!

Töltse ki a kupont, válasszon EGY terméket,
melyet szeretne megnyerni!

Adja le a kupont a legközelebbi telephelyünkön!

Bízzon a szerencséjében, 
és legyen Ön az egyik nyertesünk!

Kerti grill Zsindely Fénycsatorna WPC burkolat Laminált padlólap Üveggyapot filc
Fabrostone Toscana  

kerti grill
Guttatec Top,
téglány zsindely

Fénycsatorna,  
35 cm átmérővel

Fa-műanyag-kompozit  
teraszburkolat

Classen Discovery 
4V Oak Verden  

10 mm laminált padlólap

Isover Unirol Plus 
üveggyapot filc tetszőlegesen 

választható vastagságban

1 2 3 4 5 6

* Név: .............................................................................................................................................................................................................................................

* Cím:                                                    ...........................................................................................................................................................................................

Telefonszám:  ..............................................................................................

*  E-mail cím:  ..............................................................................................

bruttó 142 800 Ft értékben bruttó 159 900 Ft értékben 1 db,
bruttó 120 000 Ft értékben

12 m2,
bruttó 100 000 Ft értékben

30m2,  
bruttó 150 000 Ft értékben bruttó 200 000 Ft értékben

A nyereményjátékban kizárólag azok a nyereményszelvények
vesznek részt, amelyekben a „*”-gal jelölt részek hiánytalanul
kitöltésre kerülnek! A részletes játékszabályzatot keresse honlapunkon!

ŐSZI 
NYEREMÉNYESŐ

Kiadja: Új Ház Zrt. A feltüntetett árak forintban értendõek, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak esetleges változásának jogát fenntartjuk. A termékek 
telephelyeinken megvásárolhatóak, vagy rövid szállítási határidõvel megrendelhetõek. A termékek árai telephelyi átvétellel értendõk. Az esetleges 
nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk. A kiadványban szereplõ termékfotók illusztrációk.

pESt-mEgyEi újHáZ CENtrum tElEpHElyEK: 
BiCSKE, Etyeki tüzép Kft., 2060 Bicske, Csákvári út 5., (06-22) 565-350,  
www.etyekituzep.hu • BudAörS, Baucenter Kft., 2040 Budaörs,  
Szabadság utca - Kaktusz utca, (06-23) 421-336, www.baucenter.hu  

• BudApESt, Bodrogi Bau Kft., 1103 Budapest, Noszlopy u. 2., (06-1) 920-1776,  
www.bodrogibau.hu • BudApESt, új-Ház Centrum Budapest Zrt., 1214 Budapest  

(Csepel), II. Rákóczi Ferenc út 372/b., (06-1) 300-2500, (06 1) 300-2600,  
www.ujhazbudapest.hu • CEglÉd, Bau-trans 2000 Kft., 2700 Cegléd, Kôrösi út 80.,  

(06-53) 316-217, www.bautransepitoanyag.hu • dióSd, új-Ház Centrum Budapest Zrt., 2019  
Diósd, Balatoni út 10., (06-23) 888-788, www.ujhazbudapest.hu • duNAKESZi, mary Wood trans Kft.,  

2120 Dunakeszi Fóti u. 114., (06-27) 636-725, www.marywood.hu • EtyEK, Etyeki tüzép Kft., 
2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 72/B., (06-22) 597-027, www.etyekituzep.hu • göd, piramis Építôház Kft.,  
2132 Göd, Pesti út 131., (06-27) 530-630, 530-631, www.piramisepitohaz.hu • piramis Építôház Kft., 2132 Göd,  
Oázis lakópark , (06-27) 533-620, www.piramisepitohaz.hu • NAgymAroS,  piramis Építôház Kft., 2626 Nagymaros,  
Váci út 58., (06-27) 354-204, www.piramisepitohaz.hu • piliSVöröSVár, Hofstädter Építôanyag Centrum Kft.,  
2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 18., (06-26) 332-647, www.hofs tadter.hu • iso -thermo Kft.,  
2085 Pilisvörösvár, Csobánkai u. 28., (06-26) 330-653, 331-981, www.iso-thermo.hu • SZENtENdrE, iso-thermo Kft.,  
2000 Szentendre, Kôzúzó u. 26., (06-26) 310-882, 311-420, 318-516, www.iso-thermo.hu • töKöl, új-Ház Centrum  
Bau-Star 98 Kft., 2316 Tököl, Csépi Úti Ipartelep 2644/10 hrsz., (06-24) 536-521, www.baustar98kft.hu  
• VECSÉS, Bau-Styl Kft., 2220 Vecsés, Fô út 2/C. (06-29) 355-709, (06-70) 379-9873, www.bau-styl.hu

Naprakész hírek,
ajánlatok, érdekességek:
facebook.com/ujhazcentrum

A kivitelezéshez hasznos tippekért,
tanácsokért olvassa blogjainkat!
http://www.ujhazcentrumblog.hu

Keresse fel közel 80 telephelyünk egyikét!
A legközelebbi telephelyünk elérhetôségei:
www.ujhazcentrum.hu/telephelyek oldalon!

Ön is kövesse nyomon honlapunkon
a hétrôl hétre változó kedvezményeinket!
http://www.ujhazcentrum.hu


