
*

Nálunk mindig számíthat

ÉPÍTŐ SEGÍTSÉGRE!

TEKINTSE MEG 

TAVASZI AJÁNLATUNKAT!

 #vigyázzunkegymásra

Az akció 2020. április 20-ig, 
vagy visszavonásig érvényes.

Személyes vásárlás helyett rendeljen 
otthonról, biztonságosan telefonon és online!
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FACELIFT 
BURKOLÓLAP

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

1 320 Ft/db

TAVERNA GIGANT 
TÉRKŐ

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

– vastagság: 6 cm
– szín: feketemárvány, 

tejeskávé, beige-barna

6 040 Ft/m2

MODERN KERÍTÉSKŐ

– méret: 40x20x20 cm
– vastagság: 20 cm
– szín: beige 

1 220 Ft/db

TAVERNA 
TÉRKŐ

– méret: 20x10 cm, 
20x20 cm, 30x20 cm

- vastagság: 6 cm
- szín: kagylóhéj, 

mogyoró, gesztenye, 
macchiato, 
füstantracit, 
szalmasárga 

5 570 Ft/m2
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KÉMÉNY TIPP! 

Az LSK kéményrendszer teljes egészében hőszigetelt, 
hátsó szellőzésű, korszerű kémény. 

Az LSK kéményekhez több típusú tüzelőanyag elégetésé-
vel üzemelő fűtőberendezések csatlakoztathatók. 

Beköthetők cserépkályhák, kandallók, atmoszférikus 
gázkészülékek, blokkégős gázkazánok, vegyes és fatü-
zelésű tüzelőberendezések, olajtüzelésű fűtőberende-
zések, bioenergiával működő fűtőkészülékek egyaránt.

Napjaink szilárd tüzelést alkalmazó gyakorlatában a legszé-
lesebb felhasználási területen megfelelő kéményrendszer!
Különösen kedvező – a már alapkövetelménynek tekinthető 
– tartalékkéményként történő alkalmazásuk is.

181 685 /szett*

* 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.

LSK 14/5 FM 
kéményrendszer
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TÉGLA TIPP! 
Porotherm 30 N+F 
Profi Dryfix
- méret: 25x30x24,9 cm
- anyagszükséglet: 16 db/m2

Porotherm Thermo téglacsalád: a tégla üregeibe töltött 
kőzetgyapot szigetelőanyag kiváló hőszigetelő képességet 
biztosít. A szigetelés a téglában védett helyen van, így masszív, 
ellenálló falszerkezet jön létre.

Porotherm Klíma téglacsalád: Új üregkép kialakításával értük 
el a Klíma termékcsalád kiemelkedő hőszigetelő tulajdonságát. 
A téglák másfélszer-kétszer több üregsort tartalmaznak 
mérettől függően. Ezért a szerkezeten át távozó hőnek akár 
másfélszer több utat kell megtennie, mint a hagyományos 
termékeknél.

A Porotherm Profi falazási technológia előnyei:
Síkracsiszolt Profi tégláinkkal akár kétszer gyorsabb a falazás!  
Válassza vékonyhabarccsal vagy Dryfix extra ragasztóhabbal!

A Porotherm Profi márkanévvel forgalomba kerülő 
Wienerberger falazóelemeket az égetést követően a felfekvő 
felületein megcsiszolják – ez az egyik legfőbb jellemzője a 
Porotherm Profi tégláknak. A Porotherm Profi téglák ára már a 
szükséges kötőanyag árát is tartalmazza!

Az új falazási technológiának köszönhetően
– a falazás gyorsabb,
– az elkészült falazat hőszigetelő képessége jobb,
– kevesebb nedvesség kerül a szerkezetbe,
– a fal homogén felületű;
– az építési helyszín tisztább, rendezettebb.

POROTHERM 38 
KLÍMA PROFI DRYFIX

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

886 Ft/db*

POROTHERM 44 
KLÍMA PROFI DRYFIX

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

1 048 Ft/db*

POROTHERM 50 
THERMO PROFI DRYFIX

– méret: 25x50x24,9 cm
– U-érték falra: 0,12 W/m2K
– anyagszükséglet: 16 db/m2

2 134 Ft/db*

POROTHERM PROFI FALAZÁSI TECHNOLÓGIA
A Wienerberger síkracsiszolt Profi tégláival akár kétszer gyorsabb a falazás. 

Válassza vékonyhabarccsal vagy Dryfix extra ragasztóhabbal!

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

A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos 
költségeket nem tartalmazzák. A járulékos 
költségekről, szállítási díjakról érdeklődjön 
kereskedéseinkben!

POROTHERM 30 
SAROK TÉGLA

– méret: 17,5x30x23,8 cm
– anyagszükséglet: 1 db/falsarok, 
 minden sorban
– darabolás nélküli téglakötés    

a saroktól kezdve
– gyorsabb, költséghatékonyabb kivitelezés, 

kevesebb hulladék
– Profi kivitelben is

453 Ft/db*

ÚJ

725 db*

ÚJ
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Az Ytong építési rendszer megoldást kínál „termi-
kus burok” kialakítására. Az Ytong termé-
kek használatával egyrétegű energia 
hatékony, környezetbarát korszerű 
falazatok építhetők, ezáltal a 
kiegészítő hőszigetelések 
idő és költség vonzata 
megtakarítható. 

A vállalat fontos stra-
tégiai jellemzője, hogy 
folyamatosan felméri az 
aktuális piaci igényeket, és 
ennek megfelelően reagál.  
Innovációs termékfejlesz-
tés és gyártásoptimalizálás 
eredményeként kibővült az 
Ytong Lambda termékek 
szortimentje egy 45 cm 
elemvastagsággal. 

Az Ytong Lambda 45 cm 
egyrétegű energiahatékony 
falszerkezet növeli a beruházás 
értékét, hisz már idén megfelel a jövő évre 
tervezett szigorodó energetikai előírásoknak  
(U=0,19 W//m2K). 

Az Ytong Lambda 50 cm széles elemeivel már passzív-
házak mutatóihoz közelítő (U=0,17 W/m2K) hőszigetelő 
képességű falazatok építhetők egyetlen munkafolya-
mattal, ami ebben a munkaerőhiányos időkben igen 
hasznos. Így, az innovatív termék alkalmazása hosszú-
távon fenntartható és értékálló befektetést biztosít.

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

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

– vastagság: 500 mm
– U=0,17 W/m2K

2 690 Ft/db

MULTIPOR 
HŐSZIGETELŐ LAP
Belső oldalon kiegészítő 
hőszigetelésként, nem éghető, 
alaktartó, innovatív, hőszigetelő 
anyag.
– méret: 600x500x100 mm
– anyagszükséglet: 3,33 db/m2

– vastagság: 100 mm

1590 Ft/db

YTONG VÁLASZFAL
ELEM PVE 100
– méret: 600x200x100 mm
– anyagszükséglet: 8,23 db/m2

– vastagság: 100 mm

555 Ft/db

FALAZÁSI TIPPEK! 

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

– méret: 500x200x450 mm
– anyagszükséglet: 9,88 db/m2

– vastagság: 450 mm
- U=0,19 W/m2K

2 465 db*

ÚJHÁZ ESTRICH

ÚJHÁZ FALAZÓHABARCS

Gyárilag előkevert szárazbeton, melyet az építkezés helyszínén, 
közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. 

– Alkalmas önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrichként,  
vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként.

– Alkalmazható beltérben, padlófűtésnél is, valamint megfelelő 
burkolattal ellátva kültérben.

– Kiszerelés: 40 kg/zsák
– 28 Ft/kg
– 1 120 Ft/zsák

Gyárilag előkevert száraz falazóhabarcs.

– Az építészetben alkalmazott téglafalazatokhoz, falazóelemek 
összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre. 

– Kiszerelés: 40 kg/zsák
– 28 Ft/kg
– 1 120 Ft/zsák

CSAK az  újHÁZ  Centrum  kínálatában!

*komplett családi ház rendelése esetén

ÚJ

Egyéb göngyöleg, szolgáltatási díjak felmerülhetnek, 
melyekről érdeklődjön kereskedésünkben!
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VÍZSZIGETELÉS TIPP! 

Otthonunkban a vizes helyiségeknél, mint a fürdőszoba, 
WC, zuhanyzó, konyha, vagy olyan külső burkolt 
felületeknél, mint az erkély, medence, pince, védekeznünk 
kell a jelenlevő víz megfelelő elszigetelésétől, akkor is, ha 
hidegburkolatot alkalmazunk. 

Fontos meghatároznunk, hogy az érintett terület 
vízterhelése mekkora lesz, mert ez a szigetelőanyag 
kiválasztásának egy fontos része. Alapvető szempont az is, 
hogy hova, azaz milyen helyiségbe kerül, azt mennyi víz 
fogja érni, ennek megfelelően milyen rétegrendet igényel.

Egy minőségi, kenhető szigeteléssel jó bevonat 
képezhető, akár hidegburkolat (vagyis csempe, illetve 
járólap) alá is. Rugalmas, és egyszerű vele dolgozni.

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)
– 47,25 Ft/kg

1 890 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
– 1 467,8 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

2 990 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

– 199,50 Ft/kg

3 990 Ft/zsák

NIVOPLUS 315

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)
– 135,96 Ft/kg

3 399 Ft/zsák

7 339 /vödör
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– táblaméret: 1000 x 500 mm
– kimagasló hőszigetelő képesség: λ = 0,031 W/mK   
– grafitszürke, felületi fényvisszaverő bevonattal a 

biztonságos kivitelezésért
– passzívházakhoz is ideális

ATH80 HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELŐ LEMEZ

EXPERT® FIX LÁBAZATI 
HŐSZIGETELŐ LEMEZ

12 cm: 2 m2 (4 lemez)/csomag

2 775 /m2

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

3 340 /m2

20 cm: 1 m2 (2 lemez)/csomag

4 420 /m2

Az AUSTROTHERM AT-H80 expandált polisztirolhab új épületek-
nél és régi épülethomlokzatok felújítása során egyaránt felhasz-
nálható. A hőszigetelő rendszer elkészítésével szilárd, az időjá-
rás hatásainak tartósan ellenálló bevonatot kap az épület. 

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

Kérjen árajánlatot kereskedésünkben!

Lábazatra kifejlesztetten. Új, praktikus méret! 1000x500 mm - a homlokzatszi-
getelő lapokkal azonos méret révén egyszerűbb a kivitelezés; nagy szilárdságú 
formahabosított expandált polisztirol hőszigetelő lemez; a fokozott felületi bor-
dázottság miatt jól tapad rá a vakolat; nagy vastagságban (40 cm) is elérhető.

10 cm: 2,5 m2 (5 lemez)/csomag

3 690 Ft/m2

AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX®  

HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ LEMEZ
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BURKOLÁS TIPP! 

Ahhoz, hogy a burkolat hosszú távon is tartós legyen, 
érdemes flex ragasztót választanunk a burkoláshoz. Így 
elkerülhető a felfagyott terasz, a mozgó és töredezett 
lapokkal járó bosszúság.

Miért is van szükségünk flex típusú ragasztókra?
Minden esetben fokozott igénybevételnek (C2 jelölés a 
termék csomagolásán és a műszaki adatlapján) kitett 
flex ragasztókat kell használni a padló- és falfűtéseknél, 
teraszoknál, erkélyeknél és a homlokzatokon, valamint 
garázsban, lépcsőházakban, úszómedencéknél, azaz a nagy 
hő-, víz- és mechanikai terhelésnek kitett felületeknél. A 
kisebb mozgásokat a normál ragasztók nem viselik el, ezért 
fennállhat a lap és ragasztó közötti elválás lehetősége.

Összefoglalva az igazi flexibilitás: A ragasztó azon 
tulajdonsága, hogy a kerámia burkolólap és az alapfelület 
közötti feszültség hatására a burkolt felület sérülés nélkül 
változtassa meg alakját.

Nagyméretű lapoknál, homlokzatoknál, kültéri teraszoknál
mindig olyan ragasztót kell választani, melynek deformálódó
képessége lehetővé teszi a ragasztóhabarcs alakváltozását.

BAUMACOL 
FLEXUNI
Cementbázisú, víz- és 
fagyálló, flexibilis, hő- és 
statikai terhelésnek ellenálló, 
vékonyágyas burkolatragasztó 
anyag, csempék és mázas 
kerámialapok, greslapok, 
kőporcelán lapok és mozaikok 
ragasztására fokozott 
igénybevételű alapfelületeken, pl. 
padlófűtés, kenhető vízszigetelés, 
erkélyek, teraszok, medencék. 
Nagyobb méretű lapok esetén 
is ajánlott, kül- és beltéri 
felületeken.

– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet: 
   3-5 kg/m2, burkolat típusától    
   függően
– 139,96 Ft/kg

GRUND
Műgyanta kötőanyagú diszperziós 
alapozó nedvszívó alapfelületek 
alapozására esztrichek, 
aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók 
alkalmazása előtt. Jól behatol az 
aljzatba, kül- és beltérben egyaránt 
ajánlott.

– kiszerelés: 1 kg/kanna
– anyagszükséglet: 0,10-0,15 kg/m2

1 533 Ft/kanna

3 499 /zsák

NIVELLO QUATTRO

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

– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet: 1,5 kg/m2/mm
– 131,96 Ft/kg

3 299 Ft/zsák

BASIC

Cementbázisú, víz- és fagyálló, 
vékonyágyas burkolatragasztó anyag,
csempék és mázas kerámialapok 
ragasztásához normál terhelésnél, beltérben.

– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet: 3-5 kg/m2, burkolat típusától függően
– 47,96 Ft/kg

1 199 Ft/zsák

BAUMACOL FLEXTOP

BAUMACOL FLEXMARMOR

Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakvál-
tozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek 
ellenálló, vékonyágyas  burkolatragasztó anyag.

– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet: 3-5 kg/m2, burkolat típusától függően
– 183,60 Ft/kg

4 590 Ft/zsák

Cementbázisú, fehér színű, víz- és fagyálló, 
flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és 
statikai terhelésnek ellenálló, vastagágyas 
(max. 20 mm) burkolatragasztó anyag.
Nagyméretű, vastag és nehéz lapok esetén 
kiemelten ajánlott.

– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet: 3-5 kg/m2, burkolat típusától függően
– 278,80 Ft/kg

6 970 Ft/zsák

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

TELJES HIDEGBURKOLÁSI RENDSZER A BAUMITTÓL.
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GIPSZKARTON TIPP!

Az otthonunkban szeretnénk jól érezni magunkat. Ezért 
fontos, hogy a lakásunkat határoló és a szobákat elválasztó 
falak hogyan épülnek, és milyen követelményeknek 
felelnek meg. Fontos szempont, hogy a lakás alakítható 
legyen és megfeleljen a család igényeinek a különböző 
életszakaszokban. 

A korszerű építészeti megoldásokkal a lakás a benne 
élők szükségletei szerint alakítható. Rigips Habito 
építőlemezhez különféle eszközök nagyon egyszerűen 
rögzíthetők, legyen szó konyhaszekrényről, tévéről vagy 
képekről.

 A Habito építőlemez fokozott teherbíró képességének 
köszönhetően a tárgyak rögzítése csavarozással 
elvégezhető, ütvefúróra vagy egyéb gépre nincs szükség. 

A berendezések falra szerelésénél nincs fúrás, nincs zaj, 
és nem keletkezik építési törmelék, mint a hagyományos 
technológiával készülő szerkezetek esetében. Az 5×50 
mm-es pozdorjacsavar 15 kg teher rögzítésére alkalmas. 

RIGIPROFIL CW75/UW75

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

Típusok és méretek:

- R-CW 75x50x3250x0,6 mm
- R-CW 75x50x3500x0,6 mm
- R-CW 75x50x4000x0,6 mm
- R-CW 75x50x4500x0,6 mm
- R-CW 75x50x5000x0,6 mm  
- R-CW 75x50x5500x0,6 mm  

429 Ft/fm

- R-UW 75x4000x0,55 mm

339 Ft/fm

HABITO HYDRO
Terhelhető, ütésálló, tűzgátló és 
impregnált építőlemez
- nagy teherbírás és ütésállóság
- alkalmas fürdőszobai 

felhasználáshoz
- egyszerű szerelhetőség és kis 

helyigény
- kiváló hanggátlás és tűzgátlás
- rövidebb építési idő, rugalmas 

téralakítás
- nehéz tárgyak rögzítése könnyedén
- méret: 1200 x 2000 mm
- vastagság: 12,5 mm

AQUABEAD

Külső élek kialakítására alkalmas, öntapadó élvédő.

- tartós védelem: ütésálló
- gyors kivitelezés: vízzel aktiválható,   

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

2 265 Ft/szál

HABITO GTXF (ERGOFAST) 

HARTFIX HD

2 réteg Habito Hydro építőlemez 
profilvázhoz történő rögzítésére.

- méret: 4,2x41 mm
- kiszerelés: 800 db/doboz
- 11,61 Ft/db

9 290 Ft/doboz

Habito Hydro építőlemezek profilvázához 
történő rögzítésére.

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

3,9 x 25 mm: 4 290 Ft/doboz (4,29 Ft/db)
3,9 x 35 mm: 6 790 Ft/doboz (6,79 Ft/db)
3,9 x 45 mm: 9 290 Ft/doboz (9,29 Ft/db)

VARIO

Prémium minőségű
hézagoló anyag

- alkalmazás: gipszkartonra, 
vakolt felületekre

- termékre ajánlott 
falburkolat: festék, tapéta

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 0,3 kg/m3

- 439,60 Ft/kg

10 990 Ft/zsák

2 490 /m2
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GZL TETŐTÉRI ABLAK 
KÉTRÉTEGŰ ÜVEGGEL

GLL TETŐTÉRI ABLAK 
HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGGEL

– Felső vagy alsó kilinccsel
– Több réteg tartós lakk, első osztályú fenyő
– ThermoTechnology hőszigetelő rendszer
– Friss levegő zárt ablak esetén is

– méret: 78x118 cm
– súly: 38,405 kg
– vastagság: 17 cm
– szín: natúr fa

72 300 Ft/db

– Felső vagy alsó kilinccsel
– Több réteg tartós lakk, első osztályú fenyő
– ThermoTechnology hőszigetelő rendszer
– Friss levegő zárt ablak esetén is
– Energiatakarékos háromrétegű üvegezéssel

– méret: 78x118 cm
– súly: 39,815 kg
– vastagság: 17 cm
– szín: natúr fa

93 500 Ft/db

Uj_Haz_A4_Hirdetes      Utolsó mentés: 2020. március 10. (kedd) 17:07

A minőség: nyugalom. 

Standard tetőtéri 
ablakok 2-rétegű 
üveggel (1,3 W/m²K) 

Standard Plus tetőtéri 
ablakok 3-rétegű 
üveggel (1,1 W/m²K) 

Felújításhoz, 
tetőablakcseréhez

Új ház építéséhez, 
tetőtér-beépítéshez 

GZL 1051, 
78×118 cm

00 000 Ft

GLL 1061, 
78×118 cm

00 000 Ft

●  ThermoTechnology™
hőszigetelési rendszerrel
huzatmentes és energiahatékony

●  Energiahatékony
Kisebb hőveszteség, fűtési
költség megtakarítás

●  Fokozott hangszigetelés
Kizárja a külső utcai zajokat

Standard tetőtéri
ablakok 2rétegű
üveggel (1,3 W/m²K)

• ThermoTechnology™
 hőszigetelési rendszerrel
 huzatmentes és energiahatékony

Standard Plus tetőtéri
ablakok 3rétegű
üveggel (1,1 W/m²K)

• Energiahatékony
 Kisebb hőveszteség, fűtési
 költség megtakarítás

• Fokozott hangszigetelés
 Kizárja a külső utcai zajokat

Felújításhoz, tetőablakcseréhez Új ház építéséhez, tetőtérbeépítéshez

10 000 Ft
visszatérítés*

* Standard vagy Standard Plus tetőablak és hozzátartozó 
  burkolókeret vásárlása esetén az akció további feltételei szerint.

2020. május 30ig
Részletek: velux.hu

Az ablak 
beépítéséhez 
burkolókeret 
szükséges.
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TETŐABLAK TIPP!

EGYEDI NYITÁSMÓD, ZAVARTALAN KILÁTÁS

Ideális megoldás
A Designo R7 felső harmadban billenő ablakszárnnyal és 
alsó kilinccsel rendelkezik. A hagyományoshoz képest 
a billenési pont jóval magasabban van, így kényelmes 
hozzáférést biztosít.

A zavartalan kilátás garantált
A magas billenési pontnak köszönhetően az átlagnál 
magasabbak is kényelmesen használhatják. 
Az ablakszárny nyitott állapotban sem nyílik be a 
tetőtérbe, így az ablak szúnyogháló használata esetén is 
teljes terjedelmében nyitható.

Hőszigetelő csomaggal a hőhidak ellen
A kényelmes nyitásmódon felül az ablakra gyárilag 
előszerelik a Hőszigetelő Csomagot. A 3-rétegű üvegnek 
köszönhetően kiváló 1,1-es Uw érték érhető el.

FELSŐ HARMADBAN NYÍLÓ
MŰANYAG TETŐABLAK

3rétegű üveggel 
és Hőszigetelő csomaggal
WDF R79 K WD 5/7
– méret: 54x78 cm
– kilincs: alul
– szín: fehér műanyag

84 950 Ft/db FELSŐ HARMADBAN 
NYÍLÓ FA TETŐABLAK

3rétegű üveggel 
és Hőszigetelő csomaggal
WDF R79 H WD 5/7
– méret: 54x78 cm
– kilincs: alul
– szín: natúr fenyő

69 950 /db

A tetőablak szakszerű beépítéséhez 
burkolókeret szükséges.



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS? SZAKTANÁCSADÁS? ANYAGSZÁMÍTÁS? KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ? AZ IS VAN!HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS? SZAKTANÁCSADÁS? ANYAGSZÁMÍTÁS? KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ? AZ IS VAN! 11

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: antracit
– anyagszükséglet: 9,8 db/m2

– 3 185 Ft/m2

RÓMAI MERITO 
PLUS

– szín: barna
– anyagszükséglet: 
 9,8 db/m2

– 2 371,60 Ft/m2

242 Ft/db

TEGALIT 
STAR 

– szín: ezüst metál
– anyagszükséglet: 
 9,8 db/m2

– 5 096 Ft/m2

520 Ft/db

RÓMAI 
PROTECTOR

– szín: téglavörös
– anyagszükséglet: 
 9,8 db/m2

– 2 793,00 Ft/m2

285 Ft/db

TECTURA 
THERMO 
PROTECTOR 

– szín: antracit
– anyagszükséglet: 

10,75 db/m2

– 3 834,00 Ft/m2

355 Ft/db

325 /db

ezüst metál

barna

téglavörös

antracit

antracit
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ZENIT 
RESISTOR 

FELÜLETKEZELÉS TIPP!

Elegant

A Terrán legújabb felületkezelési eljárásának köszönhetően
a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló.
A selyemfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns
külsőt kölcsönöz a tetőjének, hisz a név kötelez!

A Terrán Generon napelemes tetőcserép egy forradalmi 
innováció, amely egyszerre nyújt megoldást a kompromisszum 
nélküli tetőfedésre és napenergia hasznosításra egyaránt. 
A Generon napelemes tetőcserép a Terrán Zenit és Rundo 
termékekkel kompatibilis. 

További részletek: www. terran-generon.hu

SYNUS ELEGANT 
TETŐCSEREPEK
Beton tetőcserép
– szín: tégla, sötétbarna, fekete
– anyagszükséglet: 9,8–10,42 db/m2

– felületkezelés: Elegant 
– 2499-2657,10 Ft/m2

Beton tetőcserép
– szín: carbon, onix, gránit, 
 grafit, grosso-onix
– anyagszükséglet: 
 10,75–11,90 db/m2

– felületkezelés: Resistor
- 3429,25-3796,10 Ft/m2

319 Ft/db

RUNDO 
COLORSYSTEM 

Beton tetőcserép
– szín: tégla, bordó, sötétbarna, 

antracit
– anyagszükséglet: 
 10,75–11,90 db/m2

– felületkezelés: ColorSystem
– 2741,25-3034,50 Ft/m2

255 Ft/db

STANDARD
BASIC

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

– felületkezelés: Basic
– 2293,20-2438,28 Ft Ft/m2

234 Ft/db

COPPO 2018 
COLORSYSTEM

Beton tetőcserép
– szín: Ferrara, Modena
– anyagszükséglet: 
 9,8–10,42 db/m2

– felületkezelés: ColorSystem
- 2793-2969,70 Ft/m2

285 Ft/db

RENOVA PLUS 
COLORSYSTEM

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

– felületkezelés: ColorSystem 
– 2303-2448,70 Ft/m2

235 Ft/db

tégla

antracit

sötétbarna

carbon

gránit

CSAK az  újHÁZ  Centrum  kínálatában!

255 /db

Ferrara

Modena

tégla

fekete 

barna

tégla

fekete 

sötétbarna

ÚJ 
TERMÉK

grafit

antracit 
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TETŐCSERÉP TIPP!

Költséghatékony és megbízható megoldás felújításra!

Ha házfelújításba kezd, rengeteg döntést kell meghoznia, 
és korántsem mindegy az, hogy ár-érték arányban melyik 
cserép lesz az Önnek megfelelő. Nem kell azonban 
a minőséget feláldozni a kedvező árért: válassza a 
Tondach Nativa termékcsaládot!

Miért ideális döntés tetőfelújításhoz?

• Könnyű, mégis rendkívül erős!

• Költségtakarékos megoldás!

• Most akciós áron

278 /db

278 /db

INSPIRA FUSIONCOLOR 

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

– 4 397,60 Ft/m2-től

478 Ft/db

NATIVA 
PLUS 
NATUR
– szín: téglavörös
– min. anyagszükséglet: 

9,2 db/m2

– 2 557,60 Ft/m2-től

INSPIRA FUSIONPROTECT 

TWIST FUSIONCOLOR

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

– 4 498,80 Ft/m2-től

489 Ft/db

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

– 2 888,80 Ft/m2-től

314 Ft/db

PILIS ÍVESVÁGÁSÚ NATUR

BOLERO FUSIONPROTECT

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

– 3 546 Ft/m2-től

197 Ft/db

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

– 4 057,20 Ft/m2-től

441 Ft/db

NATIVA NATUR
– szín: téglavörös
– min. anyagszükséglet:  

9,2 db/m2

– 2 557,60 Ft/m2-től

TONDACH KERÁMIA TETŐCSEREPEK
EGYSZER ÉS MINDENKORRA

MODERN ÉS TERMÉSZETES TONDACH KERÁMIA
TETŐCSEREPEK A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ELLEN!

terrakotta

antracit

titán

Tradicionális 
Hagyományos 
formák modern 
technológiával

Modern 
Innovatív formák, 
korszerű design, 

divatos színek

Univerzális 
Cserepek szinte 
bármilyen formájú 
és kialakítású tetőre

Univerzális 
Cserepek szinte 
bármilyen formájú 
és kialakítású tetőre
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Az antracit antracit is marad. A mokka 
árnyalat sem fakul lattéra. A kagylóhéj 
sem meszesedik úgy, mint a tengeri 
rokona. Felejtse el a kezelhetetlen 
szennyeződéseket, az elhalványodó 
színeket és a mészkivirágzásokat. A 
Clean & Color Protect technológiával 
térköveink a legmagasabb igénybevétel 
és legzordabb környezeti viszonyok 
esetén is élénk színűek, könnyen 
tisztíthatók és foltállók maradnak. 

CLEAN & COLOR 
PROTECTMI A LEGFONTOSABB SZEMPONT, 

MIKOR TÉRKÖVET VÁLASZTUNK?

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

1.  A vastagság? 
 Lehet, hiszen nem mindegy, hogy strandpapuccsal 

járunk rajta, vagy teherautóval.

2.  A szín és a forma?  
Nincs kizárva, hiszen a térkő évtizedekig is díszítheti az 
udvart.

3.  Az élettartam? 
 Elképzelhető, hiszen a természet és az idő  

vasfoga semmit sem kímél.

De mégis mi az, ami a legeslegfontosabb?
Hogy a térkő több legyen, mint egy térkő. Hogy ne csak 
kiegészítse a teret. Alakítsa is át. És hogy ne borítsa fel a 
természet egyensúlyát. Hanem éljen vele harmóniában. 
Ezek a Viastein alapelvei.

40x20 cm

2800 /db

60 x 30 cm

4120 /db

25x30 cm

3075 /db

31x36 cm

3980 /db

50x30 cm

5550 /db

56x36 cm

4710 /db

VIA HOLZ TÉRKŐ 

Clean & color protect technológiával

A Via Holz ötvözi a természet két alappillérének,  
a kőnek és a fának a legjobb tulajdonságait.  
8 cm-es vastagsága révén stabil és megbízható, fás 
hatásának köszönhetően pedig belesimul környezetébe és 
egyedülálló hangulatot kölcsönöz bármilyen térnek.

– méret: 40x21/45x21/55x21/60x21
– vastagság 8 cm
– szín: ében, gesztenye és kőris

kőr is

gesztenye

ében

AVANGARD FALAZÓBLOKK

A növények beültetése, kerti tavak és szintkülönbségek elválasztása 
mellett az Avangardból akár magasabb kerítéseket, zajvédőket is 
könnyedén építhet. Mokka és antracit árnyalatai tökéletesen illeszkednek 
modern és klasszikus környezetbe egyaránt.

antracit-fehér árnyalt mokka árnyalt

ÚJ 

8980 /m2
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 Eiche Brett, 6 mm 
Cikkszám: UH-041599 1920 /m2

2490 Ft/m 2

Americo Dark, 10 mm 
Cikkszám: UH-431748 3390 /m2

5190 Ft/m 2

 Maple Nature, 7 mm 
Cikkszám: UH-494350 1870 /m2

2090 Ft/m 2

Teak Nostalgic Beige, 12 mm
Cikkszám: UH-359767 3840 /m2

4590 Ft/m 2

 Goldstream, 10 mm 
Cikkszám: UH-431721 3440 /m2

4590 Ft/m 2

 Marietta Oak 7 mm 
Cikkszám: UH-041602

2290 /m2

2990 Ft/m 2

AKCIÓS

LAMINÁLT PADLÓK!

AKCIÓS SZANITEREK!

Grohe-Eurosmart 2015 
Mosogatócsaptelep Americo 
Cikkszám: UH-280894

Grohe Eurosmart egykaros 
kihuzhatófejes mosogató 
csaptelep
Cikkszám: UH-288096 Reactiv Zuhanyfolyóka 105 cm

Cikkszám: UH-351195

16 220 /db

22 380 /db

13 680 /db

Az árak a készlet erejéig érvényesek.

Az árak a készlet erejéig érvényesek.



Gres kőporcelán kültéri burkolat
A Mr. Floor 18 mm vastagságú, gres kőporcelán kültéri burkolat, megfe-
lelő megoldást nyújt bármilyen típusú kültéri felület padló burkolatának 
a kialakításához. Felülete kopásálló, csúszásmentes, ellenáll a mecha-
nikus 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; 40 x 80 cm
• vastagság: 18 mm
• textura, felület: strukturált, matt
• felhasználási terület: kül- és beltérbe (fagyálló)
• kopásállóság: PEI 4. - magas
• csúszásgátlás: R11 - fokozottan csúszásmentes
• burkolat gyártó: Del Conca
• kiszerelés: 0,64 m2 / doboz, 0,72 m2 / doboz

S9MF75
GREY CONCRETE

60x60 cm

9990 /m2-től*

*60 x 60 cm grey concrete színre vonatkozik

AZ IS VAN!AZ IS VAN!

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.

Weboldal?
ujhazcentrum.hu

Facebook?
facebook.com/ujhazcentrum

Instagram?
instagram.com/ujhaz_centrum

Youtube?
youtube.com/ujhazcentrum

KERESSE FEL AZ ÖNHÖZ LEGKÖZELEBBI KERESKEDÉSÜNKET!

PEST MEGYE ÚJHÁZ CENTRUM TELEPHELYEK:
• BICSKE
 Etyeki Tüzép Kft. – 2060 Bicske, Csákvári út 5.
 (06-22) 565-350, www.tuzep.co.hu

• BUDAÖRS
 Baucenter Kft. – 2040 Budaörs, Kaktusz utca 8.
 (06-23) 421-336, www.baucenter.hu

• BUDAPEST
 Bodrogi Építési és Barkácsáruház – 1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
 (06-1) 920-1776, www.bodrogibau.hu 

 ÚjHáz Centrum Budapest Zrt. – 1214 Budapest (Csepel), II. Rákóczi Ferenc út 372/b.
  (06-1) 300-2500; 300-2600, www.ujhazbudapest.hu

• CEGLÉD
 BauTrans 2000 Kft. – 2700 Cegléd, Kőrösi út 80.
 (06-53) 316-217, www.bautransepitoanyag.hu

• DIÓSD
 ÚjHáz Centrum Budapest Zrt. – 2049 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.tuzep.co.hu

• GÖD
 Piramis Építőház Kft. – 2132 Göd, Ady Endre utca 121. (Oázis lakópark)
 (06-27) 533-620; (06-70) 430-6805, www.piramisepitohaz.hu

 Piramis Építőház Kft. – 2132 Göd, Pesti út 131.
 (06-27) 530-630; 530-631; (06-70) 932-5825; (06-70) 371-9665, www.piramisepitohaz.hu

• NAGYMAROS
 Piramis Építőház Kft. – 2626 Nagymaros, Váci út 58.
 (06-27) 354-204; (06-70) 932-5880, www.piramisepitohaz.hu

• PILISVÖRÖSVÁR
 Hofstädter Építőanyag Centrum Kft. – 2085 Pilisvörösvár, Budai út 18.
 (06-26) 332-647, www.hofstadter.hu

• SZENTENDRE
 IsoThermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
 (06-26) 310-882; 311-420; 318-516, www.iso-thermo.hu

• TÖKÖL
 Újház Centrum Bau Star 98 Kft. – 2316 Tököl, Csépi Úti Ipartelep 2644/10 hrsz.
 (06-24) 536-521, www.baustar98kft.hu

• VECSÉS
 BauStyl Kft. – 2220 Vecsés, Fő út 2/C.
 (06-29) 355-709, (06-70) 379-9873, www.bau-styl.hu


