
Az akció idôtartama: 
2014. szeptember 15. – október 31. Szerkezeti

anyagok
Tetô és

tetôtartozékok
Nyílászárók
árnyékolók

Vakolatok, habarcsok,
homlokzatok

Hôszigetelés

Készen áll az akcióra?

*  A hagyományos 
kettősfedéshez képest.

KÖNNYEBB
A TETŐNEK,
egyszerűbb Önnek!

A KEDVEZŐ súlyú
Terrán tetőcserepeket

a régi tetőszerkezetek is jobban bírják!

Válassza a Terrán cserepeket a tetőfelújításhoz!

mert akár 30%-kal könnyebb lehet a héjazat tömege*

mert HAZAI márka.

mert 30 ÉV írásos garanciát adunk rájuk.

mert vihar- és FAGYÁLLÓAK.
mert a régió VEZETŐ gyártástechnológiájával készülnek.

mert EXTRA tartósak.

mert a beton szilárdságával VÉDIK OTTHONÁT.
mert ALACSONY áron megvásárolhatóak.
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YTONG ÉS SILKA  
TERMÉKEKRE

® ®

*A kedvezmény érvényesítése minden esetben márkakereskedő bevonásá-
val történik, külön Fehér Ház projekt megkötésén keresztül. A Fehér Ház 
projekt az alábbi Xella rendszerelemeket feltételezi: Ytong - főfal, válaszfal, 
áthidalók, vékonyágyazó habarcs; választható továbbá Ytong koszorúelem, 
furatos elem / Silka főfal és válaszfal / Multipor kiegészítő hőszigetelés.

Bővebb információ:
www.xella.hu
újHÁZ Centrum partnereinél

Kémény
Kémény

Országszerte közel 80 telephelyen

Leier LSK 16
kéményrendszer
A hôszigetelt LSK a családi házak ideális 
kéményrendszere. Tüzelõanyag tekintetében 
a legnagyobb szabadságot biztosítja
- 5 fm
- torkolati kúp
-1 db tisztító ajtó
- vakolt fedlap

Leier Multikeram 14  
LAS kéményrendszer 
A legmagasabb mûszaki színvonalat képviselõ 
Leier Multikeram termékcsalád nyílt és zárt 
égésterû tüzelõberendezések kiszolgálására 
alkalmas tagja minden tüzelõanyag esetén.
- 5 fm
- torkolati kúp
-1 db tisztító ajtó
- vakolt fedlap

Leier Toscana betoncserép  
megújúlt extra színekben
- Palazzo és Capello színekben
- 10 db/m2

- 1 990 Ft/m2

Fórum térkõ
-  méret: 60x20 cm, 40x20 cm
- vastagság: 8 cm 
-  ezüstszürke, középszürke,  
carbonszürke, beige melírozott 
színekben

Minden nyitott égésterû készülék,  
szén, fa, gáz és olaj tüzelõanyag 
füstgázának elvezetésére alkalmas. 
30 év teljes körû garanciával!

Univerzális, utólag is 
felhelyezhetõ esõvédõ  
sapka saválló  
nemesacélból.

Minden nyitott égésterû 
tüzelõberendezéshez alkalmas. 
(szén, fa, gáz, olaj és biomassza)

SCHIEDEL UNI***PLUS 20 
hőszigetelt  
kéményrendszer

SCHIEDEL 
esővédő sapka

SCHIEDEL SIH 20 
szigetelt kéményrendszer

SCHIEDEL ADVANCE  
14L kéményrendszer

Univerzális kéményrendszer. Megfelel 
mind a tradicionális, mind a modern 

fûtési technikák kihívásainak.

LeierPlaN 38 N+F  
Vékonyágyazatú falazóhabarccsal
38 cm vastag teherhordó külsõ falak építésére  
alkalmas. Hõszigetelõ képessége kiváló, normál falazó- 
és vakoló-habarcs használata esetén is. A nútféderes 
kialakítás függõleges habarcstöltést nem igényel,  
így anyagtakarékos megoldást jelent.
- 16 db/m2;  6 704 Ft/m2

*22 raklaptól 
leszállítva  
+ daruzási díj

* Az ár tartalmazza 5 fm komplett kéményrendszer minden alkatrészét, a csoma-
golási és szállítási költségeket és az áfát. A képek illusztrációk. Kéményépítés és 
fûtéskorszerûsítés elõtt kérjük, egyeztessen a helyi kéményseprõ vállalattal!
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265 000
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419*

carbon

középszürke



A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak, 
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek. 3www.ujhazcentrum.hu

A KCIÓ!

GRAFIT® REFLEX
Homlokzati hõszigetelõ lemez
- 8 cm vastagság

BACHL tecta-PUR®  
022

BACHL tecta-PUR®  
HD-plus

BACHL tecta-PUR® 
Polymer

Az életre szóló hőszigetelés!

BACHL TECTA-PUR® magastető 
hőszigetelő rendszer család -  a hagyományosnál kétszer 

hatékonyabb hôszigetelô 
anyag (λ=0,022 W/mK) 

-  teljes tetõfelületet 
hõhídmentesen fedõ 
hõszigetelés- körbefutó 
nútféderes élkialakítás

-  a felsõ oldalon csúszás-
mentes, vízzáróságot 
biztosító páraáteresztõ 
fedõfólia, átlapolással és 
öntapadó ragasztócsíkkal 
ellátva

-  egyszerûen beépíthetõ  
a nagy táblaméretnek,  
és a társított rétegeknek 
köszönhetõen

-  kiváló megoldás  
a látszószarufás  
kialakításhoz  
(terhelhetôsége 100 kPa)

- idõtálló alaktartósság

*22 raklaptól 
leszállítva  
+ daruzási díj

* Gyártói szolgáltatás, Bachl feltételek szerint.
** Az akció ideje alatt megrendelt anyaghoz 8 és 10 cm  

vastagságban + 2 cm, 12–20 cm esetében pedig + 4 cm  
grátisz hõszigetelést adunk.

Az akció idõtartama:  
2014. augusztus 20. – november 30.

8 cm vastagság
2 889 Ft/m2 
10 cm vastagság
3 599 Ft/m2 

Expert Fix
Lábazati 

hôszigetelõ lemez
-épületlábazatok 
hõszigetelésére,  

-hõhidak hõszigetelésére 
- 1 tábla 0,75 m2

- vastagság: 5 cm

8 cm vastagság: 
3 024 Ft/m2

12 cm vastagság: 
2 653 Ft/m2

10 cm vastagság: 
2 239 Ft/m2

RAVATHERMTM XPS 300WB
Érdesített felületû zártcellás  
polisztirolhab hõszigetelõ  
lemez 
- épületlábazatok, 
- vasbeton szerkezetek, 
-  kõ- ill. téglaburkolattal készülõ  
falak hõszigetelésére.

- kiváló hõszigetelõ tulajdonság
- jól tapadó felület
- egyszerûen vágható, beépíthetõ
- fagyálló, vízálló
-  táblaméretet: 1250x600 mm  
(0,75 m2)

TM A Ravago S. A. védjegye

5 cm vastagság:

A Tecta termékcsalád  
jellemzői

Fokozott 
hõszigetelô 
képesség

Kiváló 
hôszigetelô 
képesség

Igen nagy 
terhelhetôség

Nedves 
környezetben is  
alkalmazható

Költség-
takarékos 
megoldás

Nagy tapadó-
képesség

Ökológiailag 
kedvezô

Nedvességre 
nem érzékeny

Fényvisszaverô 
réteg

Ökológiailag 
kedvezô

teljes körû helyszíni szaktanácsadás*

statikai számítások,  
csavarkiosztási terv elkészítése*

+ 20-30% hõszigetelés, + 4 cm GRáTISz**

Ft
m2

1 759
Ft
m2

1 890

Ft
m2

1 811
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IRRITATÍV*

IRRITATÍV*

IRRITATÍV*

IRRITATÍV*

IRRITATÍV*

IRRITATÍV*

IRRITATÍV*

Országszerte közel 80 telephelyen

Baumit Duo Top
Feldolgozásra kész, paszta állagú, 
vékonyrétegû fedõvakolat. Struktúra vakolat 
külsõ és belsõ felhasználásra.
-  alkalmazható bármely száraz alapvakolaton 
és polisztirolos hõszigetelõ rendszereken.

- 30 kg/vödör
- 299 Ft/kg

Baumit FinoBello
Univerzális beltéri, fehér gipszes kézi glettanyag

-  0-10 mm-es vastagságban
-  optimális választás mész-cement, cement  
és gipszes vakolatokra, betonfelületekre, 

gipszkarton szerkezetek hézagkitöltésére (üvegszövet 
hézagerôsítô szalaggal) és teljes felületére

-  Anyagszükséglet:  
kb. 0,8 kg/m2/mm

- 20 kg/zsák
- 147,5 Ft/kg

Baumit Proplus
Por alakú, élelmiszerbarát,  

víz- és fagyálló, javított minõségû,  
vékonyágyas ragasztó. 

-  alkalmas kerámia fal- és padlócsempék, 
mozaikok, természetes kövek 

ragasztására
-  Anyagszükséglet: kb. 3-5 kg/m2 
csempetípustól függôen

- 25 kg/zsák
- 63,6 Ft/kg

Baumit Uniputz vakolat
Univerzális mész-cement vakolat kézi 

bedolgozásra. 
-  mindenféle alapra külsõ és belsõ 

felhasználásra, alapvakolatként  
és simítóvakolatként

-  Anyagszükséglet:  
Alapvakolatként: 12,5 kg/m2/1 cm vastagságnál

Simítóvakolatként: kb. 5 kg/m2/4 mm vastagságban 
felülettõl függõen

- 40 kg/zsák  
- 38,5 Ft/kg

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

NivoPlus 3-15
Padlókiegyenlítõ
-  bel- és kültérben  
3-15 mm vastagságig  
kézzel és géppel is  
felhasználható

- padlófûtéshez is
- 25 kg/zsák
- 99,6 Ft/kg

Premium  
Kézi alapvakolat,  
anyagában simítható
-  14 kg/m2 1cm-es réteg- 
vastagság esetén

-  jó páraáteresztõ  
képességû, megnövelt  
szilárdságú

- 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

- 5 kg/vödör
- 1 198 Ft/kg

S1 Flex  
Flexibilis csempe-  
és járólapragasztó
- megcsúszásmentes 
- hosszú nyitott idejû
- kül- és beltéri 
-  meglévô burkolatra és kenhetô 
szigetelésre is

- 20 kg/zsák
- 160 Ft/kg 

Flex M  
Csempe- és járólapragasztó.
Minôségi, flexibilis,  
megcsúszásmentes  
ragasztó, hosszú nyitott  
idõvel.
- C2TE
- 3-6 kg/m2; 4-9 m2/zsák   
- 25 kg/zsák
- 95,6 Ft/kg 

20 kg/vödör
21 350 Ft 
- 1 067,5 Ft/kg

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

Ft
vödör-tôl

8 960
Ft
zsák

2 950

Ft
zsák

1 540

Ft
zsák

1 590

Ft
zsák

3 200

Ft
zsák

1 390

Ft
vödör

5 990

Ft
zsák

2 490

19 500Ft
zsák

2 390
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IRRITATÍV*

I. színCsoport

IRRITATÍV*

IRRITATÍV*

IRRITATÍV*

RE

ND
SZER

GARANC
IA

10 ÉV

IRRITATÍV*

STABIL homlokzati 
hôszigetelô rendszerek

6 cm-es  
lemezvastagsággal

8 cm-es lemezvastagsággal
2 270 Ft/m2

10 cm-es lemezvastagsággal
2 560 Ft/m2

n  kiváló ár-érték arány

n  garantált minőség

n  kivitelezőbarát termék

n  ellenálló felület

n  széles színválaszték

n  gyárilag kevert, garantáltan UV-álló színek

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

A hõszigetelõ rendszer 100 féle színben rendelhetõ.  
Az ár a rendszer kiegészítôket nem tartalmazza,  
és az I.-es színcsoportú termékekre vonatkozik.

weber.col promax S1 
Flexibilis csemperagasztó
-  könnyített súlyának és kiadósságának 
köszönhetôen egy 17 kg-os zsák  
25 kg-os csemperagasztónak  
felel meg

-  nagyméretû greslapok ragasztásához, 
fokozott igénybevételre

-  többfunkciós ragasztó (folyékony  
és vékonyágyas ragasztásra)

- 17 kg/zsák
- 234,7 Ft/kg

weber.tec 824 
Vízszigetelô
-  kül- és beltérben alkalmazható
-  víznyomás esetén is alkalmazható
-  flexibilis, közvetlenül burkolható
- 20 kg/zsák
- 975 Ft/kg

461P  
Polisztirollap  

ragasztó 
- hagyományos EPS 

lapokhoz
- ragasztáshoz és üveg-

szövetháló ágyazásához
- nagy szilárdságú
- könnyen kenhetô

- 25 kg/zsák
- 57,6 Ft/kg

weber.tec 829 
Hajlaterôsítô szalag (50 m) 
vízszigeteléshez
-  vízszigetelések kiegészítôje, 
sarkok és csatlakozások  
megfelelô kialakításához

weber.col  
Plus D 

Flexibilis csemperagasztó 
- bel- és kültérben alkalmazható

- flexibilis, padlófûtésre is alkalmas
- kis- és közepes méretû greslapokhoz

- 25 kg/zsák,   91,6 Ft/kg

Ft
zsák

2 290
*  A terméket alkalmazza biztonságosan! Használat elõtt mindig olvassa el a cimkét és a használati utasítást!

Ft
m2

1 970

Ft
zsák

3 990

Ft
zsák

19 500

Ft
m2

1 019
15 cm vastagság:
1 529 Ft/m2 

Unirol Plus üveggyapot filc
- nem terhelhetô, alaktartó
-  illeszkedik az esetleges egyenetlenségekhez
- egyszerû szállítás, raktározás
- nem éghetô, páraáteresztô
-  szervetlen és kémiailag semleges,  
nem tartalmaz korrozív anyagokat

- rothadásálló és szagtalan
- ellenáll az élôsködôknek
- λ = 0,036 W/mK
- méret: 1100x120x5 cm
- 13,2 m2/tekercs
- 10 cm vastagság

Ft
fm

525

Ft
zsák

1 440
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TermészeTes anyagok, TermészeTes szépség,

TermészeTesen TarTósan!

a Creaton legkeresettebb modelljei, az engóbozott
BALANCE és RAPIDO kerámia tetőcserepek  
vörös színekben mosT egységes áron!

Országszerte közel 80 telephelyen

Klassik
Hódfarkú kerámia  
tetõcserép
- engóbozott
- rézvörös
- 33,6 db/m2

- 3 830,4 Ft/m2

Róna
Hornyolt kerámia  
tetõcserép
-  natúrvörös
- 18 db/m2

- 2 790 Ft/m2 
Rapido
Sajtolt kerámia  
tetõcserép
- engóbozott
- rézvörös
- 8,1 db/m2

- 309 Ft/db 

Danubia
Beton tetôcserép
-  tégla, bordó,  
barna, antracit

- 10 db/m2

- 1 930 Ft/m2

Synus
Beton tetôcserép
-  meggypiros,  
mogyoróbarna

- 10 db/m2

- 1 590 Ft/m2

Rundo
Beton tetõcserép
-  tégla, bordó, barna,  
antracit

- 11–12 db/m2

- 2 244–2 448 Ft/m2-tôl 

A Creaton és Terrán termékeket 
Magyarországon bármely  
településre – a Creaton  
Hungary Kft. és a Mediterrán 
Mo. Kft. szállítási feltételei szerint 
– házhoz szállítjuk. 
A megrendeléseket rövid  
szállítási határidõvel teljesítjük.

Balance
Sajtolt kerámia  
tetõcserép
- barna engóbozott 
- 8,4 db/m2

- 298 Ft/db

ódon
269 Ft/db
- 2 959–3 228 Ft/m2

ódon
249 Ft/db-tól
- 2 739–2 988 Ft/m2-tôl

zenit
Resistor beton tetôcserép
- carbon, grafit, grosso 
- 11–12 db/m2

- 2 739–2 988 Ft/m2 -tôl

Standard 
Beton tetôcserép
- mogyoróbarna, meggypiros
- Felület: Basic
- 10 db/m2

- 1530 Ft/m2

Ft
db

153
Ft
db-tól

249

Ft
db

193 Ft
db-tól

204

Ft
db

159

Ft
db

114

Ft
db

155

Ft
m2

2 503Ft
m2

2 503
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IHARKÁR BIZTOSÍTÁS

MINDEN BRAMAC TETŐ
HÖ

Z

A tájékoztatás nem teljes körű. Kérdéseivel forduljon bizalommal márkakereskedőinkhez vagy látogasson el 

a www.tondach.hu oldalra, ahol akciónk részleteiről valamint termékeinkről bővebb információ található.

Akciós időszak: 2014. szeptember 1 - október 31.

*A feltüntetett ár a TONDACH® Twist terrakotta tetőcserép négyzetméter ára 8,8 db-os négyzetméter

szükséglet esetén. Más színben az ár ettől eltérő.

**A 20% kedvezmény feltétele legalább 100 m² TONDACH® Twist tetőcserép megvásárlása.

TWIST
SZÜLETÉSNAPI AKCIÓ!

Születésnapi akciós ár:

2.090,- Ft/m² -től*
És a hab a tortán:
minden TONDACH® Tuning termékből 

20% kedvezmény!**

Pataki Zita
ajánlásával

A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak, 
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek. 7www.ujhazcentrum.hu

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

Bramac Alpesi Montero Protector
Beton tetõcserép
-  rubinvörös, canyon,  
gránit, bordeaux,  
terra színekben

- 10 db/m2

- 1 984 Ft/m2

Synus
Beton tetôcserép
-  meggypiros,  
mogyoróbarna

- 10 db/m2

- 1 590 Ft/m2

Rundo
Beton tetõcserép
-  tégla, bordó, barna,  
antracit

- 11–12 db/m2

- 2 244–2 448 Ft/m2-tôl 
JóVAL – olcsóBB!
Mert ez tetõ lesz  
30 év múlva is!

Bramac
reviva Novo
Beton tetõcserép
-  téglavörös, rubinvörös,  
sötétvörös, antracit

- 10,75 db/m2

- 2 300 Ft/m2 

Bramac
Duna Lumino
Beton tetõcserép
-  barna, vörös
- 9,8 db/m2

- 1 852 Ft/m2

Bramac Római  
Protector
Beton tetõcserép
-  téglavörös, rubinvörös, 
vörösbarna, sötétbarna, 
ébenfekete, antik

- 9,8 db/m2

- 2 636 Ft/m2 

Bramac
Natura Plus
Beton tetõcserép
-  natúr barna
- 9,8 db/m2

- 1 754 Ft/m2 
A Bramac termékeket Magyarországon 
bármely településre – a Bramac Kft. szállí-
tási feltételei szerint – házhoz szállítjuk. 
A megrendeléseket rövid szállítási határ-
idõvel teljesítjük.Az egységes logisztikai díj Most 5017 Ft/raklap helyett 2540 Ft/raklap!

Bramac Tectura 
Protector
Beton tetõcserép
- platina, antracit
- ébenfekete, antik
- 10,75 db/m2

- 2 892 Ft/m2 

Rumba
Engóbozott  

kerámia  
tetõcserép

- rézbarna színben
- 8,8 db/m2

- 226 Ft/db

Ft
db

179

Ft
db

269
Ft
db

214

Ft
db

189

Ft
db

198

Ft
m2

1 990

Ft
db

269
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Rigiprofil CD 27/60
Álmennyezetek és elôtétfalak 
vázszerkezeti eleme  
- vastagság 0,6 mm 
- hosszúság 3 vagy 4 m
-  kapható Rigiprofil UW, CW falprofilok  
és UD-profil is

Rimano Trend
- fehér szín
- könnyû keverhetôség
- jó bedolgozhatóság
- 5 mm-ig húzható 1 rétegben
- 5 kg/zsák
- 186 Ft/kg

IRRITATÍV*

IRRITATÍV*

Országszerte közel 80 telephelyen

Innováció és szakértelem  
a kézzelfogható minőségért.

Számoljon a  
velux Új generációval

-kal melegebb szoba!

-kal melegebb üveg!

- kal kevesebb 
fűtésszámla

2°C

5°C

8%

VELUX Standard
felsőkilincses gzl  
tetôtéri ablak
(78x118 cm)

GLL MK08 1055  
felsô kilincs  
– Standard Plus
84 299 Ft/db

GLU MK08 0055  
felsô kilincs  
– Premium
94 299 Ft/db

*A hozzá tartozó burkolókeret nélkül!  
Az ablak beépítéséhez burkolókeret szükséges!  

Az árnyékolók igény szerint külön vásárolhatók meg! 

A fotó illusztráció!

Spóroljon ablakcserével!

20 kg-os kiszerelés
2 790 Ft/zsák
- 139,5 Ft/kg

RB ACTIV’Air  
gipszkarton 
-  Innovatív technológia -  
Levegôtisztító hatás

-  méret: 12,5x1200x2000 mm 

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

Ft
db

57 699*

Ft
m2

490

Ft
fm

249

Ft
m2

989

Ft
zsák

930

HUNGAROGIPSz
Normál gipszkarton
- 12,5 mm 
- 2,5 m2/tábla
-  125x200 cm
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Spóroljon ablakcserével!

LAMINáLT PADLóBURKOLAT

Basic 6 mm-es natúr tölgy
-  lakossági felhasználásra, kevésbé  
igénybevett helyiségekbe (vendégszoba).

1 590 Ft/m2

Classic 7 mm-es
-  lakossági felhasználásra,  
normál igénybevételre,  
javasolt nappaliba, étkezõbe.

1 790 Ft/m2

Premium 8 mm-es
-  fokozott lakossági felhasználásra  
(lépcsõház, folyosó) és normál  
közületi felhasználásra (kisebb iroda,  
szállodai szoba, óvoda).

3 590 Ft/m2
- 6 mm-es

EUROECO
Egykaros 

mosdócsaptelep 
cikksz.: 32732000

EUROECO
Kádtöltõ csaptelep
18 990 Ft/db
Zuhanycsaptelep
15 990 Ft/db
Bidécsaptelep
16 990 Ft/db

UNISET
Befalazható pneumatikus WC-tartály
31 990 Ft/db
Skate Air króm 2 öblítéses nyomólap
6 990 Ft/db
Skate Cosmopolitan 2 öblítéses nyomólap
7 990 Ft/db

NEW TEMPESTA
Falitartós kádszett 2 funkciós zuhanyfejjel 
(Rain és Rain O2), gégecsõvel, falitartóval
6 990 Ft/db
2 funkciós zuhanyfej
3 990 Ft/db

NEW TEMPESTA 
Sines zuhanyszett 2 funkciós 
zuhanyfejjel (Rain és Rain 
O2), gégecsôvel, sinnel 
kompletten 
cikksz.: 27598000

RAPID SL 
Beépíthetô WC-  
tartály

Logis 70 
Egykaros 

mosdócsaptelep  
automata  

lefolyó-garnitúrával 
cikksz.: 71070000

Vivida, Tessita, Amiche, Meisha 
termékcsaládok 30x60 cm méretben

Silvia és Yosioka termékcsaládok  
20x60 cm méretben 

Logis 100 
Egykaros 

mosdócsaptelep  
automata  

lefolyó-garnitúrával 
cikksz.: 71100000

Logis 
Egykaros  
kádcsaptelep  
falsíkon kívüli  
szereléshez 
cikksz.:  
71400000

JIKA zETA mosdó+csaptelep 
- ZETA mosdó 60 cm
-  Talas egykaros mosdócsaptelep,  
húzórudas lefolyószeleppel, króm

(a szifon nem része az ajánlatnak)

JIKA zETA komplett fali WC 
rendszer 
- fali WC ZETA 
- fedeles ülõke   ZETA
- PL3 nyomógomb
-  WC SYSTEM, fali WC-hez,  
önhordó - 400 kg teherbírású

- acélkeretes tartállyal
(a WC-papír- és törölközôtartó  
nem része az  
ajánlatnak)

I. OSzTáLyú 
PADLóLAPOK  
éS FALICSEMPéK 

Vivida

Tessita

Amiche

Meisha

silvia

yosioka

I. OSzTáLyú FALICSEMPéK 
– Egyre több telephelyen  
ingyenes látványtervezéssel –

Ft
m2-tôl

4 490

Ft
m2-tôl

4 490

Ft
m2-tôl

4 990

Ft
m2-tôl

1 590

Ft
db

14 990

Ft
db

9 990

Ft
db

34 990Ft
rendszer

49 990

Ft
rendszer

16 990

Ft
db

18 780

Ft
db

24 140

Ft
db

26 820
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Országszerte közel 80 telephelyen

HEXALINE 2.0  
folyóka

- horganyzott acél ráccsal
- 1 m

Perfetto gránitkő
- vastagság: 6 cm

- fagyállóság, csúszásmentes felület
- nagy szilárdság, magas kopásállóság

- 22,5 cm x 19,1 cm, 15,0 cm x 19,1 cm, 
11,2 cm x 19,1 cm
- ammolit színben

Somló Trió kombi  
melírozott 

- vastagság: 6 cm
- 10 cm x 20 cm, 20 cm x 20 cm,  

20 cm x 30 cm
- kagylóhéj, capuccino színben

BEVEZETŐ ÁR!

gyémánttárcsa 
- szegmenses
- 115 mm Burkoló vödör készlet 

- 23 literes
- 5 részes

"PU" simító
-  12x24 cm 

Purhab kinyomó 
pisztoly (profi)
-  Teflon  
bevonattal

Üveggyapot  
vágó kés
- 280 mm

Elektromos  
falcsiszoló  
- 600 W,  
- hossz: max.220 cm  
- tárcsa átm.: 215 mm

- 125 mm
2 690 Ft/db
- 230 mm
5 390 Ft/db

- antikolt színben
3 990 Ft/m2

- 14x28 cm
460 Ft/db
- 18x32 cm
650 Ft/db

Roto R45 K  
billenő tetőtéri ablak  

valódi műanyagból! 
- ellenálló a nedvességgel szemben:  

ideális fürdôszobába, konyhába 
- tartós: 15 év garancia a profilra 

- kényelmes: könnyen tisztítható 
- hôszigetelô csomag esetén  
a belsô párazárás ingyenes

74x118 cm 

Elektromos  
keverőgép 
- 1600 W, 
-  M14-es habarcs- 
keverõszárral

Hôszigetelô  
csomag nélkül

Az ablak beépítéséhez burkolókeret szükséges.

WD hôszigetelô csomaggal,  
74/118 cm méret esetén 
86 959 Ft/db

Shelf Euroline 
polimerbeton folyóka 
-  horganyzott  
acél  
ráccsal 

- 1 m

DN 100 FF drain cső
 Flexibilis, kemény PVC drain csô
- egyik végén karmantyúval 

CSAK az  
újHáz  

Centrum  

kínálatában!

Kaiserstein  
Castrum natúr térkõ 
- capuccino színben
- 5 cm vastag
- 14 cm széles
-  7 különbözõ  
méretben

téglakő  
Egyediségével  
szemet gyönyörködtet
- fagyálló, kopásálló
- 5 cm vastag
- mérete: 12x24 cm
-  sárga-piros, antracit-barna, 
piros, barna, grafit

MERKBAU

corDA szerelőállvány  
- munkamagasság: 5 m
- 150 kg terhelhetôség
- TÜV által bevizsgált  

termék
- garancia: 2 év

715

Ft
fm

399

Ft
db

4 690

Ft
db

1 190

Ft
db

7 890

Ft
db

390

Ft
db

2 290

Ft
fm

2 890

Ft
fm

4 990Ft
m2

2 890

Ft
m2

3 490

Ft
db

68 990
Ft
db

28 990

Ft
m2

2 890

Ft
db

94 990
Ft
db

78 730
Ft
m2

3 590



ôszilomb

Ft
m2

4 490
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ÚJ ÚJ

További részletek az újHÁZ Centrum honlapján 

rivago kerítés
Minimalista, letisztult formák.
- bézs és középszürke (képen) színekben

Suprema Kombi
-  szürkésbarna (képen), sárgásbarna, 
sárga-mészkôfehér színekben

-  60x40, 40x40, 40x20, 20x20 cm 
- vastagság: 6 cm

Asti Natura lapok
- világos-, közép-, sötétszürke
-  60x30x3,8 cm
- 3 980 Ft/m2

elegáns, nagyméretű, modern lapok teraszok, járdák és kertek kialakításához

suave térkő
Elegáns, szögletes térkõ. 
Vidám színösszeállításával életet ad terünknek.
- kagylóhéj színben
-  16x24x6 cm

Frühwald járdalap
Gazdaságos módszer minõségi térburkolásra.
- szürke színben
-  40x40x4 cm

La Terrazza
Az ôsz ajándéka - minôségi térburkolókô, kellemes 
ôszi színben most rendkívül kedvezö áron! 
-  10x20x4 cm

Asti Colori lapok
-  cappuccino, borvörös-fekete, napfénysárga, füstbarna, 
grafit-fehér

-  60x30x3,8 cm
- 4 980 Ft/m2

A játékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki az 
akció ideje alatt bármelyik újHÁZ Centrum telephelyen egy összegben, legalább 10 000 Ft 
értékben vásárol. Az érvényes részvételhez, a 10 000 Ft értékû vásárlás mellett pontosan, 
olvashatóan és hiánytalanul ki kell tölteni az akciós szelvényt, amelyek az akciós újságok 
hátsó borítójáról is kivághatók, valamint telephelyeinken is megtalálhatók. Szükséges 
továbbá az adott telephely bélyegzôje, ami a vásárlás igazolásával egyidejûleg kerül a 
nyereményszelvényre. A kitöltött és a telephely igazoló pecsétjével ellátott szelvényt be 
kell dobni a telephelyeken kihelyezett nyereményládába.

Használja ki Ön is a lehetôséget! Vásárlás után töltse ki pontosan az alábbi 
adatokat, és dobja a szelvényt az újHÁZ Centrum telephelyein kihelyezett 
szerencsedobozba.

SorSoláSok: 
1. sorsolás: 2014. július 10., 10.00 óra, 2. sorsolás: 2014. december 11., 10.00 óra

nyeremény: 
Mindkét idôpontban 5×100 000 Ft-ot sorsolunk ki, melyet újHÁZ Centrum 
vásárlási utalvány formájában adunk át. A nyeremény készpénzre nem váltható át.

Normálkô:  
40x20x16 cm középszürke

Fedlap:  
47x27x5cm középszürke

Félkô:  
20x20x16 cm középszürke

Bélyegzô helye

Szürke színben már 
2.290 Ft/m2-től

Citytop® smart térkő
- ôszilomb (képen), karamell  

és szürke színekben
- 20x13,3x5 cmbézs 

250 Ft/db

bézs 
500 Ft/db

bézs 
920 Ft/db

Név:  

Cím:  

 

Telefonszám:  

e-mail cím: 

AP kód: Dátum: 

Aláírás: 

 az 

ősz  

újdonsága!

Hozzájárulok, hogy adataimat az újHÁZ Zrt. saját adatbázisában kezelje,
direkt marketing, reklám, közvélemény-kutatási célokra felhasználja.

A részletes adatkezelési szabályzatot megtalálja a www.ujhazcentrum.hu oldalon.

Nyereményszelvény

Ft
db

400

Ft
db

720

Ft
db

895Ft
db

715

Ft
db

200

Ft
m2

2 990Ft
db

350
Ft
m2

2 300

Ft
m2

2 590

100 000Ft10x



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

Telephelyeinket országszerte már közel 80 helyen megtalálhatja.
Keresse Ön is a legközelebbi kereskedésünket a www.ujhazcentrum.hu weboldalon.

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

dÉlKelet-mAgyArorSZági újHáZ telepHelyeK: 

bAjA, Merkbau Kft., 6500 Baja, Keleti krt. 45., (06-79) 427-017,  

(06-30) 545-3476, www.merkbau.hu • cSoNgrád, Bodrogi Építési  

és Barkácsáruház 6640 Csongrád, Fô u. 59., (06-63) 571-048, 

www.bodrogibau.hu • HódmeZôváSárHely, Bodrogi Építési és 

Barkácsáruház 6800 Hódmezôvásárhely, Hódtó u. 21., (06-62) 222-132,  

www.bodrogibau.hu •Bodrogi Építési és Barkácsáruház Nagytüzép 6800 

Hódmezôvásárhely, Kistöltés u. 30., (06-62) 222-262, www.bodrogibau.hu • KiSKuNHAlAS,  

Merkbau Kft., 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 81-83., (06-77) 422-647, (06-30) 239-8551, www.merkbau.hu •  

KiSteleK, Házépítôk Áruháza (Kosztinné Vastag Andrea E.v), 6760 Kistelek, Kossuth u. 171.,  

(06-62) 598-050, www.hazepitokaruhaza.hu • oroSHáZA, Ilovszky-Tüzép, 5900 Orosháza, 

Temetô u. 2., (06-68) 412-368, www.ilovszkytuzep.hu • SZeged, Bodrogi Építési és Barkácsáruház 

6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 125., (06-62) 458-558, www.bodrogibau.hu • Merkbau Kft., 6728 

Szeged, Wimmer Fülöp utca 6., (06-62) 555-014, www.merkbau.hu

5 715 Ft/m2 
helyett

KK Járólap melírozott
- láva, topáz
- 35x35 cm
- kõvastagság 4,5 cm
- 391 Ft/db

KK Járólap 
sétány mosott
- fehér, sárga színben
- 35x35 cm
- kõvastagság 4,5 cm
- 461 Ft/db

5 461 Ft/m2 

helyett

Filcoten light 100
folyókatest+bordás acélrács

- 100% újrahasznosítható
- fantasztikusan könnyû, masszív

A világ elsõ Filcoten üvegszálas betonfolyókája  
a technológiának köszönhetően masszív és stabil. 
A legkülönfélébb megoldásokhoz is alkalmas. 
Az átlagosnál hatvan százalékkal könnyebb, emellett 
teljes mértékben újrahasznosítható és környezetbarát.

 világújdonság! 

láva topáz

Ft
m2

3 190

Ft
db

4 995

Ft
m2

3 760

6 477 Ft/db 
helyett


