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MÁSODLAGOS FŰTÉSI 

RENDSZER, A BIZTONSÁGI 

TARTALÉK!

FACELIFT 
BURKOLÓLAP

– méret: 60x40 cm
– vastagság: 3,8 cm
– szín: arany, ezüst, bronz, króm

1280 Ft/db

LSK 16/5 FM 
kéményrendszer  

SMART 16/5 FM 
kéményrendszer

* Az ár tartalmazza a komplett kéményrendszert 
1 db tisztítóajtóval, helyszínre szállítva. 

 A beépítéshez M5 osztályú falazóhabarcs 
alkalmazása javasolt. A feltüntetett ár a 
raklapköltséget, betétdíjakat nem tartalmazza.

Függetlenül attól, hogy biztonsági vagy 
gazdaságossági megfontolás alapján döntünk, 
érdemes törekedni egy másodlagos, bármely 
szolgáltatótól független fűtési rendszer kiépítésére. 
Ilyen például bármely elektromos tartozék nélkül 
működni képes kandalló, – vagy akár kandallókályha, 
cserépkályha, egyszerű tea tűzhely – egy olyan 
huzathatásra méretezett kéménnyel, ami szükség 
szerint a készülék égési levegő szükségletét is kielégíti. 

Ha a fizika eddig ismert és érvényben lévő törvényei 
nem változnak meg, akkor ezek a rendszerek mindig 
működni fognak. Ezeket a tüzelőberendezéseket és 
a hozzájuk tartozó kéményt praktikusan az épület 
központi helyiségeiben érdemes elhelyezni.
 
Így járulékos nyereségként könyvelhetjük el a meghitt, 
bensőséges hangulatot, és nem utolsósorban a 
meleget, amelyet a kandallónk áraszt.

TAVERNA GIGANT 
TÉRKŐ

– méret: 50x33,3 cm; 
33,3x33,3 cm; 33,3x16,7 cm 
(vegyesen)

– vastagság: 6 cm
– szín: beige-barna, 

feketemárvány, tejeskávé 

5800 Ft/m2

MODERN KERÍTÉSKŐ

– méret: 40x20x20 cm
– szín: natúr beige, natúr fehér  

1170 Ft/db

GAIA 
BURKOLÓLAP

– méret: 60x40 cm
– vastagság: 3,8 cm
– szín: marmor, 

platinaszürke, 
 homokbeige, 

zafírfekete

2770 Ft/db

marmor

platinaszürke

beige-barna

feketemárvány

tejeskávé 

arany

ezüst

homokbeige

zafírfekete

bronz

króm

152 734 /szett*

191 633 /szett*

natúr beige

natúr fehér
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MITŐL OKOS A TÉGLA? 

POROTHERM
50 THERMO
PROFI DRYFIX
- méret: 25x50x24,9 cm
– U érték: 0,12 W/m2K
– vastagság: 50 cm
– anyagszükséglet: 16 db/m2

Az Okostéglák olyan új fejlesztésű termékek,  
amelyek hőszigetelő képessége 40-60%-kal jobb, 
mint az ugyanolyan falvastagságban kapható hagyományos, 
nút-féderes falazóelemeké. 

Miért válasszon Okostéglát? 
A tégla az energiahatékony építés meghatározó része.
Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul 
bennünk, milyen fontos döntést kell meghoznunk. A tégla 
házunknak olyan eleme, amelyet később nem lehet kicserélni. 

A Klíma és Thermo Okostéglák garantálják a kiemelkedő 
hőszigetelő képességet, így a további hőszigetelő anyagra 
fordított költség akár teljes egészében megspórolható.
Magyarországon 2020 után már csak „közel nulla” 
energiaigényű épületek épülhetnek.

Legmagasabb hőszigetelő képességű okostégláinkkal 
nemcsak az előírások teljesíthetők utólagos hőszigetelés 
nélkül, hanem kiemelkedően energiahatékony épület építhető.

POROTHERM 30 
KLÍMA PROFI DRYFIX

– méret: 25x30x24,9 cm
– U érték: 0,27 W/m2K
– anyagszükséglet: 16 db/m2

713 Ft/db*

POROTHERM 38 
KLÍMA PROFI DRYFIX

– méret: 25x38x24,9 cm
– U érték: 0,24 W/m2K
– anyagszükséglet: 16 db/m2

834 Ft/db*

POROTHERM 44 
KLÍMA PROFI DRYFIX

– méret: 25x44x24,9 cm
– U érték: 0,22 W/m2K
– anyagszükséglet: 16 db/m2

999 Ft/db*

POROTHERM OKOSTÉGLÁK, A JÓ IDŐ OTTHON MARAD
A WIENERBERGER POROTHERM OKOSTÉGLÁK AKÁR TÖBB MINT 60%-KAL JOBB 
HŐSZIGETELŐ KÉPESSÉGGEL RENDELKEZNEK, MINT A HAGYOMÁNYOS TÉGLÁK!

POROTHERM PROFI 
TECHNOLÓGIÁVAL 
AKÁR KÉTSZER 
GYORSABB A FALAZÁS!

* A tégla ára a Dryfix extra ragasztóhab norma 
szerinti mennyiségének árát tartalmazza!

1999 db*

0,12
W/M2K

A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos 
költségeket nem tartalmazzák. 
A járulékos költségeket, szállítási díjakat a 
shop.wienerberger.hu oldalon lehet kiszámolni 
illetve a kereskedésekben kell egyeztetni.

WIENERBERGER
UNIVERSAL 16B

WIENERBERGER
UNIVERSAL 16K

- betonköpenyes kéményrendszer
- rendszer magassága: 5 m
- köpeny keresztmetszete: 32×32 cm

155 129 Ft/db**

- kerámia köpenyes kéményrendszer
- magassága: 5 m
- köpeny keresztmetszete: 38,5×38,5 cm

182 999 Ft/db**
** Az ár tartalmazza a komplett kéményrendszert   

1 db tisztítóajtóval helyszínre szállítva. 
 A 16K rendszer esetében az ár tartalmazza az 

összeépítéshez szükséges Profi habarcsot is.
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TETŐTEREK 

HŐSZIGETELÉSE

A 10/15 szarufák közé, valamint alá, fémváz közé 
beépítve a 2 réteg 15 cm UNIROLL PLUS 15 
üveggyapot hőszigetelés következtében a tetőszerkezet 
hőátbocsátási tényezője (a szarufák hőhídhatását is 
figyelembe véve) U = 0,14 W/m2K. 2021. január elsejétől 
közel nulla energiaigényű épületet kell építeni (ilyenek a 
passzívházak is), amelyeknél a hőátbocsátási tényezőnek 
legfeljebb U = 0,15 W/m2K-nek kell lennie. Látható, 
hogy ez a 2 réteg, összesen 30 cm vastag üveggyapot 
hőszigetelés már a 2021. évi hőtechnikai követelményt 
is teljesíti. 

Beépítésnél a tekercs hosszából a szarufák belső 
távolsága +1 cm méretű táblákat kell vágni és ezeket 
szorosan beilleszteni a szarufák közé. Így a tekercs 
vágási veszteség nélkül felhasználható.  

A szarufák külső síkjára a póruszáró, de páraáteresztő 
TYVEK SOLID fóliát, a hőszigetelés alá pedig a VARIO 
KM Duplex párazáró, légzáró fóliát kell beépíteni. 

DOMO PLUS TWIN 10/5 
ÜVEGGYAPOT FILC

Nem terhelhető üveggyapot filc. 
Felhasználható tetőtér-beépítéseknél 
szarufák és szelemenek között és  
alatt, nem járható padlásfödémeknél 
hőszigetelésként, álmennyezeteknél 
hangelnyelő anyagként.

– méret: 2x8200x1200x50mm   
(19,68 m2/csomag)

– vastagság: 50 mm
– hővezetési tényező (λD): 0,038 W/mK
– 363,31 Ft/m2

7150 Ft/csomag

9350 /csomag

AKUPLAT + 10 
ÜVEGGYAPOT LEMEZ

Hőszigetelésként és akusztikai 
szigetelésként tetők, válaszfalak, 
külső falaknál fa- és fémvázak 
közé beépítve.

– méret: 1200x600x100mm 
 (7,20 m2/csomag)
– vastagság: 100 mm
– hővezetési tényező (λD):
 0,037 W/mK
– 1131,9 Ft/m2

8150 Ft/csomag

UNIROLL PROFI 15 ÜVEGGYAPOT FILC

Nem terhelhető üveggyapot filc. Felhasználható 
tetőtér-beépítéseknél szarufák és szelemenek 
között és alatt, nem járható padlásfödémeknél, 
szerelt külső falaknál favázak között 
hőszigetelésként.

– méret: 3100x1200x150mm (3,72 m2/csomag)
– vastagság: 150 mm
– hővezetési tényező (λD): 0,033 W/mK
– 2325,26 Ft/m2

8650 Ft/csomag

AKUSTO 50 TWIN VÁLASZFAL-
HANGSZIGETELŐ ÜVEGGYAPOT FILC

Nem terhelhető üveggyapot filc. Felhasználható 
lakó- és ipari épületek, irodák, szállodák, 
kórházak, tetőterek fémvázas szerelt 
válaszfalaiban hangelnyelő betétanyagként.

– méret: 2x7500x600mm (18,00 m2/csomag)
– vastagság: 50 mm
– hővezetési tényező (λD): 0,039 W/mK
– 441,67 Ft/m2

7950 Ft/csomag

UNIROLL PLUS 15 
ÜVEGGYAPOT FILC
Önhordú típusú üveggyapot filc. Felhasználható 
tetőtér-beépítéseknél szarufák és szelemenek 
között és alatt, nem járható padlásfödémeknél, 
szerelt külső falaknál favázak között 
hőszigetelésként.
– méret: 4500x1200x150mm (5,40 m2/csomag)
– vastagság: 150 mm
– hővezetési tényező (λD): 0,036 W/mK
– 1731,48 Ft/m2
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További információkért olvassa be a kódot!

– Új, praktikus méret!    
1000x500 mm - a homlokzatszigetelő lapokkal 
azonos méret révén egyszerűbb a kivitelezés

– Nagy szilárdságú formahabosított expandált 
polisztirol hőszigetelő lemez

– A fokozott felületi bordázottság miatt jól tapad rá 
a vakolat, és a betonnal is szilárd kötést ad, így 
hőhidak szigetelésére is alkalmas

 A termék áráról érdeklődjön az értékesítőknél.

AUSTROTHERM GRAFIT 
REFLEX® HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELŐ LEMEZ

12 cm: 2 m2 (4 lemez)/csomag
15 cm: 1,5 m2 (3 lemez)/csomag

20 cm: 1 m2 (2 lemez)/csomag

2775 m2
3340 m2

4420 m2

– táblaméret: 1000x500 mm
– kimagasló hőszigetelőképesség: λ= 0,031 W/mK
– grafit szürke színben, felületi fényvisszaverő  

bevonattal a biztonságos kivitelezésért
– passzív házakhoz is ideális

AUSTROTHERM EXPERT® FIX – 

LÁBAZATRA KIFEJLESZTVE 

IDŐTÁLLÓ 
MINŐSÉG
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BURKOLAT TIPP!
A laminált padlónál erősebb, strapabíróbb burkolatot 
szeretne? Ez a padlólap fa mintázata révén ötvözi a fa 
burkolatok megjelenését a padlólapok ellenállóságával!

Csúszásmentességi besorolása R9-es, felhasználása így 
általános célra ajánlott, pl. lakások fürdőszobái, mellékhelyiségei, 
nappalija, konyhája, közlekedői és szobái, irodák, üzletek, 
közintézmények termei és folyosói.

Kopásállósága révén (PEI 4) a lakás bármely helyiségébe 
ajánljuk, ugyanakkor az erősen igénybevett helyiségek burkolására 
is alkalmazható, ahol a burkolatot karcoló, szennyező anyagok is 
érhetik (pl. előszobák, eladóterek és irodák).

Matt felületű, alapanyaga kőporcelán (gres, azaz homokkő 
kerámia), ami tömörsége miatt csekély vízfelvételű, rendkívül 
kopásálló, szilárd, nagyon kemény és teljes lapvastagságában 
azonos anyagú. 

CANADA fahatású 
gres padlólap
- méret: 30x60 cm
- vastagság: 8,5 mm
- szín: 4 színárnyalatban
- textúra, felület: fahatású, matt
- felhasználási terület: kül- és beltérbe 

egyaránt, padlófűtéshez is
- kiszerelés: 1,26 m2/doboz
- 5033,7 Ft/doboz-tól**

**Az ár a 4 alapszínre vonatkozik.

QUADOR 
falicsempe

- méret: 25x40 cm
- vastagság: 8 mm
- szín: beige/krém, barna
- textúra, felület: fahatású, fényes
- felhasználási terület: 
 csak beltérben
- kiszerelés: 1,5 m2/doboz
- 4042,5 Ft/doboz-tól*

- 2695 Ft/m2-től*

* Az ár az alaplapokra vonatkozik, a dekorok ára ettől eltérő.

3995 /m2**

- gyárilag vagy telephelyen kevert 
garantáltan UV-álló színek

- minőségi akril, szilikon vakolatok 
széles választékban

- 64 féle lábazati vakolat
- 10 év szavatosság*

*Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben! 

Kérjen árajánlatot értékesítő kollégáinktól!

HŐSZIGETELŐ RENDSZERÜNKET!
KERESSE MINŐSÉGI SAJÁTMÁRKÁS

Szilikon vakolat 
112 féle színben
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RUGALMAS RAGASZTÁS!

A Keraflex Extra S1 nagy méretű lapok ragasztásához 
fejlesztettük ki. Alkalmas ragasztásra szinte mindenhol, 
így kül- és beltérben, padlón és oldalfalon, akár 120 cm 
legnagyobb oldalhosszúságú lapokhoz is. Ezt nem csupán 
az S1-es alakváltozó képességének köszönheti, hanem 
néhány speciális tulajdonságának is. 

Minél nagyobb lapokkal burkolunk, annál nagyobb az esély, 
hogy a burkolat közepe és széle között akár több mm 
magasság különbség is van (hasas a lap). Ilyenkor már nem 
elég egy hagyományos vékony ágyazású ragasztó használata, 
ami maximum 5 mm-es ragasztóágyig alkalmas, hanem 
indokolt egy vastagabb ragasztóágyazat kialakítása! 

A Keraflex Extra S1-gyel 10 mm-es ragasztóágyat tudunk húzni, 
anélkül, hogy a burkolat fogassá válna, vagy a kötés szilárdsága 
meggyengülne. A ragasztó könnyen terül el a burkolólap 
alatt, így nagy lapok esetén is könnyen elérhető a megfelelő 
ragasztó fedettség. Rendkívül hosszú, 8 órás fazékideje nyugodt 
munkavégzést tesz lehetővé a burkoló számára. 

MAPESIL AC
BioBlock® 
penészedésgátló 
technológiával készült 
ecetsavas szilikon 
hézagkitöltő.

– kiszerelés:   
310 ml/tubus

– anyagszükséglet: 
3,1 fm/310 ml-es 
tubusnál (10x10 mm 
hézagméretnél)

2590 Ft/tubus

KERAFLEX 
EXTRA S1
Fokozott terhelhetőségű, 
alakváltozásra 
képes, cementkötésű 
ragasztóhabarcs 
nagyméretű lapokhoz is.
– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet:  

2-5 kg/m2

– szín: szürke
– 215,6 Ft/kg

KERACOLOR FF FLEX
Vízlepergető DropEffect® technológiával 
készült cementkötésű fugázóhabarcs, 
elérhető széles színválasztékban.

– kiszerelés: 5 kg/zsák
– anyagszükséglet: a hézagok 

szélességétől, valamint a burkolólapok 
méretétől és vastagságától függ,  
6 mm fugaszélességig

- 598 Ft/kg

2990 Ft/zsák

MONOLASTIC
Egykomponensű, cementkötésű 
vízszigetelő habarcs, alacsony.

– kiszerelés: 20 kg/zsák
– anyagszükséglet:   

1,1 kg/m2 rétegvastagság 
 mm-enként.
- 1 247,5 Ft/kg

24 950 Ft/zsák

MAPEBAND 
EASY 

Rendkívül könnyen 
beépíthető 
hajlaterősítő szalag 
minden típusú kenhető 
vízszigeteléshez.

– kiszerelés:   
30 fm/doboz

979 Ft/m

ADESILEX P9 
Fokozott terhelhetőségű, 
lecsúszásmentes, nyújtott nyitott  
idejű cementkötésű ragasztóhabarcs 
kerámia burkolólapokhoz.

– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet: 2-5 kg/m2

– szín: szürke
- 151,96 Ft/kg

3799 Ft/zsák

5390 /zsák
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KENHETŐ 
VÍZSZIGETELÉS

A mai világban a kenhető vízszigetelések már 
nélkülözhetetlen részei a vizes helyiségek kialakításának, 
amennyiben tartós megoldásra törekszünk, tartsuk be az 
alábbi útmutatást. 

Az Aquastop Plus egy beltéri, felhasználásra kész 
folyékony fólia, amelyet víz hozzáadása nélkül kell 
közvetlenül a szigetelendő felületre felhordani. 
Ez történhet glettvassal, teddy hengerrel vagy akár 
ecsettel is. A vízszigetelést minimum két rétegben kell 
elkészíteni úgy, hogy a rétegek felhordása egymásra 
merőlegesen történjen. 

Az így elkészült vízszigetelt felület közvetlenül ellátható 
burkolattal.

6795 /vödör

PRÉMIUM ALAPVAKOLAT

Kül- és beltéri szürke színű kézi alapvakolat, 
anyagában simítható. Egyaránt alkalmazható 
nagy felületek kézi vakolására és egyszerű 
vakolatjavítási feladatokra is. Alkalmazható 
10-20 mm rétegvastagságban.

– kiszerelés: 40 kg/zsák
– anyagszükséglet: 14 kg/m2 

 (1 cm-es vastagság esetén)
– 42,25 Ft/kg

1690 Ft/zsák

AQUASTOP PLUS
Beltéri felhasználásra kész folyékony fólia. 
Alkalmazható pincékben, fürdőszobákban, 
zuhanyzóban, beton, cement, mészcement-  
és gipszes vakolatok, gipszkarton falak, 
cement- és anhidritesztrich aljzatok üzemi  
víz elleni szigetelésére. Az Aquastop Plus 
kenhető vízszigeteléssel bevont felületek 
közvetlenül hidegburkolattal láthatók el.

– kiszerelés: 5 kg/vödör
– anyagszükséglet: 0,35-0,7 kg/m2/réteg
– 1359 Ft/kg

SILVERCOL FUGÁZÓ

Prémium minőségű, flexibilis tulajdonságú 
fugázóhabarcs. Alkalmazási területe széleskörű, 
hiszen kül- és beltéri kerámia, természetes kő, 
gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak 
kitöltésére egyaránt bevethető. Padlófűtés és 
falfűtés esetén, és a nagyobb hőingadozásnak kitett 
felületeken, tehát például erkélyeken és teraszokon 
is felhasználható. Ideális fugázója medencéknek, 
homlokzatburkolatoknak vagy hidegburkolattal 
ellátott járófelületeknek. Nagymértékben vízlepergető, 
így megakadályozza a foltképződést. A hozzáadott 
ezüst adalékanyagnak köszönhetően gátat szab a 
baktériumok szaporodásának, a gombásodásnak, 
az algásodásnak és a penészedésnek.

– kiszerelés: 5 kg/vödör
– anyagszükséglet: 0,5-1 kg/m2

– 598 Ft/kg

2990 Ft/vödör

S1 FLEX RAGASZTÓ

Különösen alkalmas nagy méretű 
burkolólapok (max. 90 cm-ig) ragasztására. 
Nagyobb hőingadozásnak kitett felületeken 
(pl. erkélyen, teraszon) valamint cement és 
műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken 
is alkalmazható.

– kiszerelés: 20 kg/zsák
– anyagszükséglet: 3-6 kg/m2

– 192,50 Ft/kg

3850 Ft/zsák

NIVOPLUS 3-15

3-15 mm vastagságig kül- ill. beltérben 
kézzel és géppel is felhasználható 
padlókiegyenlítő, amely padlófűtéses 
felületeknél is alkalmazható. 
Az elkészült felület 5 óra múlva járható.

– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet: 8,0 kg/m2 
 (5 mm rétegvastagság esetén)
– 130 Ft/kg

3250 Ft/zsák
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BAUMACOL FLEXTOP

Az elmúlt években a különféle kül- és beltéri burkolólapok 
kínálata ugrásszerűen megnőtt. A változás nemcsak a 
lapok anyagának jelenlegi változatosságát, hanem azok 
átlagos méretének növekedését is jelenti.

Sajnálatos tapasztalat, hogy a burkolatok kiválasztása sokszor 
kizárólag a lapok anyagára, méretére és színére vonatkozik, 
pedig a hosszútávú megbízhatóság egyik elengedhetetlen 
feltétele a megfelelő ragasztó használata. A nagyobb 
lapméret, a fokozott mechanikai igénybevétel és a különleges 
alapfelületek (kenhető szigetelés, terasz, medence stb.) 
elterjedése egyre gyakrabban teszi szükségessé a flexibilis 
burkolatragasztók alkalmazását.

A Baumacol FlexTop alkalmas:
• a hagyományos burkolólapok mellett a természetes   

és műkövek, valamint a greslapok ragasztására,
• a szokásos építőipari alapfelületek mellett kent szigetelésekre, 

fűtött alapfelületekre, teraszokra, erkélyekre, medencékbe és 
homlokzatokra,

• a termék – a Baumit SuperGrund alapozóval – alkalmas a 
meglévő burkolatokra (csempét csempére) történő ragasztásra.

BAUMACOL 
FLEXTOP
Vékonyágyas flexibilis 
burkolatragasztó nagyméretű 
lapokhoz. Padlófűtés 
esetén, illetve kül- és beltéri 
felületeken is ajánlott.

– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet: 
 3-5 kg/m2, burkolat 

típusától függően
– 182 Ft/kg

GRUND

Kül- és beltérben egyaránt 
ajánlott mélyalapozó nedvszívó 
alapfelületek alapozására esztrichek, 
aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók 
alkalmazása előtt. 

– kiszerelés: 5 kg/kanna
– anyagszükséglet: kb. 0,10-0,15 kg/m2

– 1194 Ft/kg

5970 Ft/kanna

4550 /zsák

NIVELLO QUATTRO

Beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő 
1-20 mm rétegvastagságban. 
Padlófűtés esetén is alkalmazható.

– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet: kb. 1,5 kg/m2/mm
– 127,60 Ft/kg

3190 Ft/zsák

BASIC

Vékonyágyas burkolatragasztó 
beltéri felhasználásra.

– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet: 3-5 kg/m2, burkolat típusától függően
– 44,76 Ft/kg

1119 Ft/zsák

BAUMACOL FLEXUNI

Vékonyágyas flexibilis 
burkolatragasztó. Padlófűtés esetén, 
illetve kül- és beltéri felületeken 
is ajánlott.

– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet: 3-5 kg/m2, burkolat típusától függően
– 135,60 Ft/kg

3390 Ft/zsák

MITŐL LEHET MINŐSÉGI A HIDEGBURKOLÁS?
EGYSZERŰ ÉS GYORS FELDOLGOZÁS, MEGBÍZHATÓ ÉS ÉRTÉKÁLLÓ, 

TELJES HIDEGBURKOLÁSI RENDSZER A BAUMITTÓL.
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RIGIPROFIL UW-75

MESTERI TIPPEK!

A megnövelt felületi keménységű Habito építőlemezekkel 
épült válaszfalak ütésállósága a hagyományos falazott 
szerkezetekkel mérhető össze. Rendkívüli ütésálló, 
a mechanikai hatásokat is sérülés nélkül kibírják.

A tárgyak rögzítéséhez nincs szükség fúrásra vagy 
dübelre, 2 db pozdorjacsavarral és csavarhúzóval akár 
30 kg-ot is felszerelhetünk a falra.

Jelentős időt lehet megtakarítani, mivel a Habito felület a 
hézagolását követően 1 nap múlva már festhető is. Ezzel 
szemben, a falazott technológiák esetében, számolni kell 
a vakolat száradási idejével is.

2490 /m2

RIGIPROFIL CW-75

Gipszkarton válaszfalak 
függőleges profilja. 
Az innovatív Ultrasteel technológiának 
és a hosszirányú merevítésnek 
köszönhetően a Rigiprofilok 
szilárdsága sokkal nagyobb, 
mint a hagyományos profiloké. 

- vastagság: 0,6 mm
- 3m-es szál: 1257 Ft/db
- 4m-es szál: 1676 Ft/db

419 Ft/fm

HABITO HYDRO
Terhelhető, ütésálló, tűzgátló és impregnált 
építőlemez. Fokozott igénybevételű 
válaszfalak, lakáselválasztó és biztonsági 
falak építéséhez használjuk. 
Normál és magas páratartalmú 
helyiségekben egyaránt használható, 
akár 90% relatív páratartalom esetén is.

- méret: 1200x2000 mm
- vastagság: 12,5 mm

AQUABEAD

Külső élek kialakítására 
alkalmas, öntapadó élvédő.

- tartós védelem: ütésálló
- vízzel aktiválható, belső 

öntapadó ragasztóréteg
- hosszúság: 3 m
- kiszerelés: 50 szál/doboz

2160 Ft/szál

ERGOFAST GTX-F

HARTFIX HD

2 réteg Habito Hydro építőlemez 
profilvázhoz történő rögzítésére.

- méret: 4,2x41 mm
- kiszerelés: 800 db/doboz
- 10,86 Ft/db

8690 Ft/doboz

1 réteg Habito Hydro építőlemez profilvázhoz 
történő rögzítésére.

- méret: 3,9x25 mm, 3,9x35 mm, 3,9x45 mm
- kiszerelés: 1000 db/doboz

3,9 x 25 mm: 4090 Ft/doboz (4,09 Ft/db)
3,9 x 35 mm: 6290 Ft/doboz (6,29 Ft/db)
3,9 x 45 mm: 8690 Ft/doboz (8,69 Ft/db)

Gipszkarton válaszfalak vízszintes padló 
és mennyezeti csatlakozó profilja.
Az innovatív Ultrasteel technológiának és 
a hosszirányú merevítésnek köszönhetően 
a Rigiprofilok szilárdsága sokkal nagyobb, 
mint a hagyományos profiloké.

- vastagság: 0,55 mm
- 4 m-es szál: 1316 Ft/db

329 Ft/fm

VARIO

Prémium minőségű
hézagoló anyag

- alkalmazás: gipszkartonra, 
vakolt felületekre

- szín: fehér
- termékre ajánlott 

falburkolat: festék, tapéta
- anyagszükséglet: 0,3 kg/m3

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- 391,60 Ft/kg

9790 Ft/zsák
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KÉMÉNY TIPP!

A zsákos Schiedel falazóhabarcs a betonblokkok összeépítéshez, a 
samottragasztó a kerámiacsövek és csatlakozók összeragasztásához 
használandók. Ezek a moduláris rendszerű kéményépítés hasznos 
segítői. A kémény tökéletes működéséhez azonban nagyon fontos, hogy 
a rákötésre kerülő tüzelőberendezéshez méretezzék. Az átmérő és a 
magasság megfelelő kiválasztásával a kéményünknek jó huzata lesz, ami 
elősegíti a kandalló hatékony működését is. A tökéletes égéssel tisztább 
fűtést érhetünk el. Kéményépítés előtt tájékozódjon a tüzeléstechnikai 
vállalkozásoknál a kéményre vonatkozó helyi előírásokról!

TÖBB MINT TÉGLA! YNTELLIGENS ÉPÍTKEZÉS!

Az Ytong építési rendszer megoldást kínál 
„termikus burok” kialakítására. 
Az Ytong termékek használatával egyrétegű 
energiahatékony, környezetbarát korszerű 
falazatok építhetők, ezáltal 
a kiegészítő hőszigetelések idő- és 
költségvonzata megtakarítható. 
Az Ytong Lambda 37,5 cm 
termék használatával a 
követelményekhez képest 
is magasabb hőszigetelő 
képességű falakat 
(U=0,22 W/m2K) tudunk 
építeni úgy, hogy eközben 
nem generálunk - esetleg 
nem átgondolt kiegészítő 
hőszigetelés beépítésével 
- páratechnikai 
problémákat sem.

– samottbélésű, hőszigetelt kémények 
– ajánljuk kandallókhoz és cserépkályhákhoz 
– széles méretválasztékban kaphatók
– választható fejkialakítással rendelhetőek
– meglévő épület új kéményeként is megépíthetők
– 30 év írásos garanciával forgalmazzuk

* 5 fm komplett kémény falazóhabarccsal, helyszínre kiszállítva.  
Kéményátmérő és magasság függvényében változhatnak.    
Kérje ajánlatunkat!

Külső oldalon kiegészítő hőszigetelésként, 
nem éghető, alaktartó, innovatív, 
hőszigetelő anyag.

- méret 600x390x100 mm/db
- anyagszükséglet: 4,27 db/m2 

PERMETER25 
Háromhéjú hőszigetelt fém kéményrendszer 
– teljes hőszigetelésű, hőhídmentes
– minden tüzelőberendezéshez alkalmazható
– fa, pellet és gáz tüzelőanyagokhoz
– AISI 444 nemesacél béléscső
– választható színű külső cső
– fali szereléssel vagy padlóról is indítható

308 450 Ft/db*
* 5 fm 150 mm belső átmérőjű komplett kémény, konzolos 
indítású, helyszínre szállítva. Az ár átmérő és magasság 
függvényében változhat. Kérje ajánlatunkat!

UNI PLUS16 5 FM-ES 
KÉMÉNYRENDSZER 

SIH16 5 FM-ES 
KÉMÉNYRENDSZER 

MULTIPOR ÁSVÁNYI 
HŐSZIGETELŐ LAP

199 150 /db*

146 200 /db*

1390 /db*

YTONG LAMBDA
500 GT
Teherhordó hőszigetelő falazóanyag, 
közel zéró energiafelhasználású 
épületek falazata.

- méret: 500x200x500 mm 
- anyagszükséglet: 9,88 db/m2 

(0,25 cm fugavastagság, vékony 
ágyazatú habarccsal falazva)

- U=0,17 W/m2K

1875 Ft/db*

YTONG LAMBDA 
375 GT+NF
Teherhordó hőszigetelő falazóanyag, 
alacsony energiafelhasználású 
épületek falazata.

- méret: 600x200x375 mm
- anyagszükséglet 8,23 db/m2 

 (0,25 cm fugavastagság, vékony
 ágyazatú habarccsal falazva)
- U=0,22 W/m2K

1725 Ft/db*

YTONG PVE 
VÁLASZFALELEM
- méret: 600x200x100 mm
- anyagszükséglet 8,23 db/m2

 (0,25 cm fugavastagság, vékony 
 ágyazatú habarccsal falazva)

535 Ft/db*

*A feltüntetett bruttó árak gyári átvétel esetén érvényesek. 
Részletekről érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
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SZÉPSÉG ÉS ERŐ 

MODERN FORMÁBAN!

– Inspiráló megjelenés a modern építészeti 
megoldásokhoz.

 Már 20 fokos hajlásszögtől.

– Erős és ellenálló.
 Kiemelkedő törőszilárdság.

– Időtálló szépség.
 Fusion technológia: törőszilárdság és öntisztulás.

– Nagy felület, gazdaságos kivitelezés.
 Minimális szükséglet: 9,2 db/m2

– Rugalmas beépíthetőség.
 Változtatható léctávolság, alacsony tömeg.

449 /db

459 /db

BOLERO FUSIONPROTECT

– szín: piros
– min. anyagszükséglet: 9,2 db/m2

– 3836,40 Ft/m2

417 Ft/db

INSPIRA 
FUSIONCOLOR
– szín: terrakotta
– min. anyagszükséglet: 9,2 db/m2

– 4131 Ft/m2

TWIST FUSIONCOLOR

– szín: terrabarna, terrakotta
– min. anyagszükséglet: 9,2 db/m2

– 2723,20 Ft/m2

296 Ft/db

PILIS ÍVESVÁGÁSÚ NATUR

– szín: téglavörös
– min. anyagszükséglet: 18 db/m2

– 3150 Ft/m2

175 Ft/db

Univerzális 
Cserepek szinte 
bármilyen formájú 
és kialakítású tetőre

Univerzális 
Cserepek szinte 
bármilyen formájú 
és kialakítású tetőre

Tradicionális 
Hagyományos 
formák modern 
technológiával

INSPIRA 
FUSIONPROTECT
– szín: antracit, titán
– min. anyagszükséglet: 9,2 db/m2

– 4223 Ft/m2

Modern 
Innovatív formák, 
korszerű design, 

divatos színek

TONDACH KERÁMIA TETŐCSEREPEK
EGYSZER ÉS MINDENKORRA

MODERN ÉS TERMÉSZETES TONDACH KERÁMIA
TETŐCSEREPEK A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ELLEN!
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RESISTOR 
FELÜLETKEZELÉS

A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő 
Resistor felületkezelési eljárással, olyan ellenálló cserépfelület 
alakítható ki, amely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival 
a jelenkor egyik legkiemelkedőbb minőségét képviseli a 
tetőcserép piacon.

Resistor előnyei
• Biztosítja a cserepek eddigieknél hosszabb élettartamát
• Kifejezetten kemény, sima, esztétikus felületkialakítást biztosít
• Rendkívül ellenálló a környezeti hatásokkal szemben
• Öntisztító hatás a hosszantartó esztétikus megjelenés érdekében

SYNUS RESISTOR 
ÉS CLIMACONTROL
Beton tetőcserép
– szín: Korall, Mocca (felületkezelés Resistor), 
 Moon matt (felületkezelés ClimaControl)
– anyagszükséglet: 9,8-10,42 db/m2

– felületkezelés: Resistor és ClimaControl
– 2734,20 Ft/m2-től

ZENIT RESISTOR 
ÉS CLIMACONTROL

Beton tetőcserép
– szín: carbon, onix, gránit, grafit, 
 grosso-onix (Resistor 
 felületkezeléssel), space, moon, 
 mars (ClimaControl felületkezeléssel)
– anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

– felületkezelés: Resistor és ClimaControl
– 3429,25 Ft/m2-től

319 Ft/db-tól

RUNDO 
COLORSYSTEM 

Beton tetőcserép
– szín: tégla, bordó, 
 sötétbarna, antracit
– anyagszükséglet: 
 10,75-11,90 db/m2

– felületkezelés: ColorSystem
– 2848,75-3153,50 Ft/m2

265 Ft/db

STANDARD
BASIC

Beton tetőcserép
– szín: meggypiros, antracit, 

mogyoróbarna, kakaóbarna
– anyagszükséglet: 
 9,8-10,42 db/m2

– felületkezelés: Basic
– 2205-2344,50 Ft/m2

225 Ft/db

STANDARD 
COLORSYSTERM

Beton tetőcserép
– szín: fekete
– anyagszükséglet: 
 9,8-10,42 db/m2

– felületkezelés: ColorSystem
– 2371,60-2521,64 Ft/m2

242 Ft/db

DANUBIA 
COLORSYSTEM 

Beton tetőcserép
– szín: tégla, bordó, 
 sötétbarna, antracit
– anyagszükséglet: 
 9,8-10,42 db/m2

– felületkezelés: ColorSystem
– 2734,20-2907,18 Ft/m2

279 Ft/db

antracit

tégla

bordó

tégla

antracit

sötétbarna

onix

grosso-onix

grafit

mogyoró-
barna

meggypiros

kakaóbarna

CSAK az  újHÁZ  Centrum  kínálatában!

279 /db-tól

Moon matt

Mocca

Korall

Moon Matt

WWW.TERRANTETO.HU/AKCIOK

ÚJ 
TERMÉK
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A HÁZ MODERN 

KORONÁJA
A reformcserép – optimálisan ötvözi a tradíciót a 
modernséggel. Nagy eltolhatósági tartománnyal és felső 
fejhoronnyal rendelkező kerámiacserép, amely formailag éppen 
olyan szép, mint amennyire funkcionálisan előnyös.

A fejlesztők több más szempont mellett arra is gondoltak, 
hogy a cserép rugalmasan használható legyen felújítás 
esetén. Ebben segít a széles léctáv tartomány, így a 
tetőcserepezéssel könnyedén a léctávokhoz igazodhatunk – 
mindez különösen a rövid szarufahosszal rendelkező manzárd-
tetőknél teremt ideális feltételeket.

Az „OPTIMA” azonban további kiváló tulajdonságaival számos 
előnyt nyújt. A dupla oldalhorony gondoskodik az optimális 
nedvesség elleni védelemről. A kiegyensúlyozott ívek nyugodt 
tetőszerkezetet eredményeznek. A tetőformálás terén nincsenek 
a funkció és az esztétika közötti összjátéknak határai. Ezért 
problémamentesen lehet kombinálni más anyagokkal, mint például 
szálcementtel vagy fával. Az anyagigény csupán 11,9 db/m².

HARMONIE

Az időtlen szépségű 
sajtolt tetőcserép
– szín: rézvörös engóbozott
– méret: 250x410 mm
– súly: 3,1 kg
– minimális anyagszükséglet: 14,2 db/m2

– 5751 Ft/m2

405 Ft/db

OPTIMA
Az univerzálisan használható reformcserép
– szín: palaszürke engóbozott
– méret: 262x444 mm
– súly: 3,3 kg
– minimális anyagszükséglet: 11,9 db/m2

– 4273 Ft/m2

RATIO

A gazdaságos, nagyméretű 
hornyolt tetőcserép
– szín: natúrvörös
– méret: 265x446 mm
– súly: 3,3 kg
– minimális anyagszükséglet: 11,7 db/m2

– 4926 Ft/m2

421 Ft/db

SIMPLA

Minimál design
– szín: palaszürke üvegmázas
– méret: 300x500 mm
– súly: 4,85 kg
– minimális anyagszükséglet: 10,4 db/m2

– 6136 Ft/m2

590 Ft/db

KAPSTADT

A sík felületű
– szín: „Planar” sötétszürke
– méret: 334x420 mm
– súly: 4,7 kg
– minimális anyagszükséglet: 9,8 db/m2

– 3146 Ft/m2

321 Ft/db

DOMINO

Minimalista stílusú síkcserép
– szín: fekete engóbozott
– méret: 257x436 mm
– súly: 4,2 kg
– minimális anyagszükséglet: 12,4 db/m2

– 7056 Ft/m2

569 Ft/db

359 /db



A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel
megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek. 15

A TETŐCSEREPEK SZTÁRJAI

Megérkeztek a BMI Bramac innovatív, Star-bevonattal 
ellátott cserepei, amelyek a tetőcserépgyártás legújabb 
technológiáját képviselik. Egy termékben egyesítettük a 
betoncserép kedvező tulajdonságait az igazán fényes, 
sima felület kimagasló esztétikumával.

Egyedülálló felület
A Star tetőcserepek szendvicstechnológiával készülnek.
A nagyobb szemcsés, anyagában színezett betoncseréptestre 
először egy finom szemcseszerkezetű cementpép réteg kerül, 
majd a felületi festékréteg. Mindez együtt egy különlegesen 
sima és fényes felületet eredményez, amely kiemelkedően 
hosszantartó védelmet biztosít.
A tetőcserepek esztétikai szempontból kritikus pontja az 
orr-rész, amin könnyedén megtapadhatnak a különböző 
szennyeződések, rontva ezzel a tető megjelenését.
Ezért a Tegalit Star-tetőcserepek orr-részét is ugyanolyan 
felületkezeléssel látjuk el, mint a tetőcserép felületét, így 
biztosítjuk a tetőcserép minden pontjának kiváló védelmi 
képességét és tartósságát, illetve színstabilitását szélsőséges 
időjárási körülmények között is. 

Kimagasló hőoptimalizálás
A Star tetőcserepek télen ellenállnak a fagy károsító 
hatásainak, nyáron pedig kevésbé melegszenek fel. Ugyanis 
a ThermoProtector technológia segítségével visszaverik az 
infravörös sugárzás egy részét, korlátozva ezáltal a tetőfelület 
és a tetőtér túlmelegedését.

RÓMAI STAR
– szín: téglavörös, rubinvörös, sötétbarna, antracit
– anyagszükséglet: 9,8 db/m2

– 3645,6 Ft/m2

RÓMAI MERITO 
PLUS

– szín: téglavörös, 
rubinvörös, barna, 
antracit

– anyagszükséglet: 
 9,8 db/m2

– 2312,8 Ft/m2

236 Ft/db

REVIVA 
PROTECTOR

– szín: téglavörös, 
rubinvörös, barna, 
antracit

– anyagszükséglet: 
10,75 db/m2

– 3117,5 Ft/m2

290 Ft/db

RÓMAI 
PROTECTOR

– szín: téglavörös, rubinvörös, 
barna, antracit

– anyagszükséglet: 9,8 db/m2

– 2802,8 Ft/m2

286 Ft/db

TECTURA 
PROTECTOR

– szín: téglavörös, 
platina, antracit

– anyagszükséglet: 
10,75 db/m2

– 3644,25 Ft/m2

339 Ft/db

372 /db

téglavörös

rubinvörös

barna

antracit
téglavörös

rubinvörös

barna

antracit

téglavörös

rubinvörös

barna

antracit

téglavörös

platina

antracit

téglavörös

rubinvörös

sötétbarna

antracit



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS? SZAKTANÁCSADÁS? ANYAGSZÁMÍTÁS? KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ? AZ IS VAN!

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

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS? SZAKTANÁCSADÁS? ANYAGSZÁMÍTÁS? KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ? AZ IS VAN!

Iratkozzon fel youtube csatornánkra 
érdekes és hasznos videós tartalmakért!
youtube.com/ujhazcentrum

Kövesse instagram oldalunkat 
és szerezzen inspirációkat!
instagram.com/ujhaz_centrum

A kivitelezéshez hasznos tippekért,
tanácsokért olvassa blogjainkat!
ujhazcentrum.hu/blogok

 

   
 

 
 

 

 

 
 

 

 

   
 

 
 

   
 

 

 

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

ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI ÚJHÁZ CENTRUM TELEPHELYEK:
• ABÁDSZALÓK 
 Kovács Tüzép Kft. – 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 50.
 (06-59) 355-401, www.kovacstuzep.hu

• BERETTYÓÚJFALU
 Ker-Fu 2000 Kft. – 4100 Berettyóújfalu Kádár vitéz u. 143.
 (06-30) 9251-298, www.kerfu.hu

• DEBRECEN
 Kazár Tüzép Kft. – 4030 Debrecen, Mikepércsi út 122.
 (06-52) 471-971, www.kazartuzep.hu

 Tüzépker Kft. – 4030 Debrecen, Diószegi u. 3–5.
 (06-52) 536-777; 425-612; 445-310; 442-080, www.tuzepdeb.hu

• EGER
 Kovács Tüzép Kft. (Royal Kerámia) – 3300 Eger, Nagyváradi út 17.
 (06-36) 515-915 , www.royalkeramia.hu

• HAJDÚNÁNÁS
 Nyak-Ép Kft. – 4080 Hajdúnánás, Dorogi út 01125/69
 (06-30) 449-0490, www.nyakep.hu

• HEVES
 Kovács Tüzép Kft. – 3360 Heves, Egri út 30.
 (06-36) 346-875, www.kovacstuzep.hu

• MÁTÉSZALKA
 Kraszna Tüzép Kft. – 4700 Mátészalka, Jármi út 16.
 (06-44) 500-388, www.krasznatuzep.hu

• MEZŐTÚR
 AZUL 2000 KFT. – 5400 Mezőtúr, Rákóczi út 8.
 (06-56) 351-807, www.azul-furdoszobaszalon.hu

• MISKOLC
 Ház-Mester Optima Kft. – 3527 Miskolc, Sajó út 5.
 (06-46) 413-980, 505-819, www.hazmesteroptima.hu

 Micorex TH Kft. – 3516 Miskolc, Pesti út 3.
 (06-46) 555-050; 417-117, www.micorex.hu

• NYÍREGYHÁZA
 Farm-Ker Kft. – 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Kemecsei út 101.
 (06-42) 475-717; 475-716, www.farmtuzep.hu

 Trend-Pont Kft. – 4405 Nyíregyháza, Debreceni út 271.
 (06-42) 450-460, www.trendpont.hu

• POROSZLÓ
 Kovács Tüzép Kft. – 3388 Poroszló, Alkotmány út 92.
 (06-36) 353-165, www.kovacstuzep.hu

• SÁTORALJAÚJHELY
 Zég Kft. (Zempléni Épületgépészeti Kft.) – 3980 Sátoraljaújhely, Pataki út 37.
 (06-47) 521-107, www.zegkft.hu

• SZOLNOK
 Bathó Kft. – 5000 Szolnok, Thököly út 85/A
 (06-56) 515-021, www.bathokft.hu

A Mr. Floor 18 mm vastagságú, gres kőporcelán kültéri burkolat, megfelelő megoldást nyújt 
bármilyen típusú kültéri felület padló burkolatának a kialakításához. Felülete kopásálló, 
csúszásmentes, ellenáll a mechanikus és a környezeti behatásoknak is, esztétikai megjelenése 
pedig a legmodernebb beltéri termékek minőségével egyenrangú.

A Mr. Floor kötetlen lerakási kivitelezhetőségének köszönhetően gyorsan és egyszerűen burkolható 
fű-, homok- vagy kavics ágyazatba.

• méret: 60x60 cm; 40x80 cm
• vastagság: 18 mm
• textúra, felület: strukturált, matt
• felhasználási terület: kül- és beltérbe (fagyálló)
• kopásállóság: PEI 4. - magas
• csúszásgátlás: R11 - fokozottan csúszásmentes
• burkolatgyártó: Del Conca
• kiszerelés: 0,64 m2 / doboz, 0,72 m2 / doboz

S9MF75
GREY CONCRETE
60x60 cm

9990 /m2-től*

*60x60 cm grey concrete 
színre vonatkozik


