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MÁR AZ ORSZÁG TÖBB MINT 80 PONTJÁN!
POROTHERM RAPID FALAZÁSI TECHNOLÓGIA

A Wienerberger síkracsiszolt Rapid tégláival akár kétszer gyorsabb a falazás.
Válassza vékonyhabarccsal vagy Dryfix extra ragasztóhabbal!

POROTHERM 30
SAROK RAPID

POROTHERM M-25
ÁTHIDALÓ

Falsarkok professzionális kialakítására
szolgáló kiegészítő termék. Használatával
a darabolási munka és a felhasznált
habarcs mennyisége csökkenthető,
esztétikus, stabil falsarok alakítható ki.

Az új áthidaló önállóan is használható, vagy
helyszíni rábetonozással a teherbírása jelentősen
tovább növelhető. Korlátlanul darabolható, egyedi
nyílásméretekhez is jól használható. Optimálisan
használható új építéshez, vagy akár meglévő falban,
utólagosan kialakított nyílásokhoz is.

ÚJ

– méret: 17,5 x 30 x 24,9 cm
– súly: 10,5 kg/db
– vastagság: 30 cm
– anyagszükséglet: 1 db/sor/falsarok
– kiszerelés: 96 db/raklap

– méret: 100 cm -től 350 cm-ig
– súly: 34,30 kg-tól 120,05 kg-ig
– kiszerelés: mérettől függően 16 vagy 12 db/köteg

695 Ft/db

3 094 Ft/db

POROTHERM 30
FELES RAPID

POROTHERM 50
THERMO RAPID DRYFIX

Falazatok professzionális kivitelezésére
szolgáló kiegészítő termék. Használatával
a darabolási munkálatok csökkenthetőek,
esztétikus, kiváló minőségű és hőszigetelő
képességű falazat építhető.

– méret: 25 x 50 x 24,9
– súly: 19,3 kg/db
– vastagság: 50 cm
– U-érték : 0,12 (W/m2K)
– anyagszükséglet: 16 db/m2
– kiszerelés: 36 db/raklap

– méret: 12,5 x 30 x 24,9 cm
– súly: 6,9 kg/db
– vastagság: 30 cm
– anyagszükséglet: 1 db/két sor/falvég
– kiszerelés: 160 db/raklap

2 310 Ft/db*
*Az ár a Dryfix extra ragasztóhab norma
szerinti mennyiségének árát tartalmazza!

479 Ft/db

ÚJ

TÉGLA

TIPP
Válassza új otthonához Porotherm
kerámia falazóelemeinket – most
megújult termékválasztékkal!
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, melyet
később már nem lehet kicserélni. Ezért
is fontos, hogy korszerű hőszigetelő
képességgel rendelkező terméket
válasszunk a falazat építéséhez!

ÚJ

Porotherm
X-therm 30 Rapid

Porotherm
X-therm 44 Rapid

– méret: 25 x 30 x 24,9
– súly: 12,50 kg/db
– vastagság: 30 cm
– U-érték falra: 0,27 W/m2K
– anyagszükséglet: 16 db/m2

– méret: 25 x 44 x 24,9
– súly: 19,2 kg/db
– vastagság: 44 cm
– U-érték falra: 0,21 W/m2K
– anyagszükséglet: 16 db/m2

Az új Porotherm X-therm téglák speciális üregszerkezettel rendelkeznek,
így hőszigetelő képességük akár 50% -kal jobb, mint a hagyományos Porotherm tégláké.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen fejlesztve – piaci bevezetés 2021. április

729

/db*

1 039

/db*

Az ár a Porotherm Rapid termékeknél tartalmazza a Dryfix extra ragasztóhab
vagy a vékony falazóhabarcs norma szerinti mennyiségének árát!
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A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel
megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek kereskedésenként eltérőek lehetnek.

Otthonfelújítási Támogatásról érdeklődjön kereskedéseinkben!

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

YTONG VÁLASZFALELEM
PVE 100
Könnyű megmunkálhatósága gyors és pontos
munkavégzést tesz lehetővé. Alacsony testsűrűsége révén a már meglévő épületek felújításánál,
átalakításánál ideálisan alkalmazható.

– U=0,19 W/m2K
– méret: 500x200x450 mm
– anyagszükséglet: 9,88 db/m2
– súly: 23 kg
– vastagság: 450 mm
– szín: fehér
– kiszerelés: 24 db/raklap

– méret: 600x200x100 mm
– anyagszükséglet: 8,22 db/m2
– súly: 7,9 kg
– vastagság: 100 mm
– szín: fehér
– kiszerelés: 120 db/raklap

Kérjen egyedi ajánlatot
kereskedésünkben.

Kérjen egyedi ajánlatot
kereskedésünkben.

MULTIPOR
HŐSZIGETELŐ LAP
Belső oldalon kiegészítő hőszigetelésként
alkalmazható, nem éghető, alaktartó, innovatív, hőszigetelő anyag.
– méret: 600x400x100 mm
– anyagszükséglet: 4,16 db/m2
– súly: 3,48 kg
– vastagság: 100 mm
– szín: fehér
– kiszerelés: 72 db/raklap
Kérjen egyedi ajánlatot
kereskedésünkben.
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SEGÍTÜNK KIHOZNI
A LEGTÖBBET A FELÚJÍTÁSI
TÁMOGATÁSBÓL!

Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

otthonfelujitas.ujhazcentrum.hu
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MÁR AZ ORSZÁG TÖBB MINT 80 PONTJÁN!

Lakáselválasztó falak

ÚJRAGONDOLVA
Lakáselválasztó
falak

Lakáselválasztó falak

ÚJRAGONDOLVA
MI AZ, AMI A LEGINKÁBB ZAVARJA A TÁRSASHÁZAKBAN ÉLŐKET?

ÚJRAGONDOLVA

A szomszédos otthonok lakói legtöbbször a nemkívánatos hangokra panaszkodnak. Mindenki máshogyan és máskor
vágyik
pihenésre.
Van,
aki zenehallgatással
kapcsolódik ki,
aki csak csendben tud pihenni,
és olyanok is akadnak,
MI AZ,
AMI A
LEGINKÁBB
ZAVARJA
A van,
TÁRSASHÁZAKBAN
ÉLŐKET?
akik barkácsolással töltik a szabadidejüket. Emiatt lényeges a lakások között épülő falak hangszigetelő képessége.
A szomszédos otthonok lakói legtöbbször a nemkívánatos hangokra panaszkodnak. Mindenki máshogyan és máskor
vágyik pihenésre.
Van, aki zenehallgatással
kapcsolódik
ki, van, akiütésálló,
csak csendben
tud
pihenni, és
olyanok is akadnak,
A Habito lakáselválasztó
falak HABITO
HYDRO terhelhető,
tűzgátló,
impregnált
építőlemezzel
akik barkácsolással
töltik ötvözik
a szabadidejüket.
Emiatt lényeges
a lakások
között
épülő falak
hangszigetelő
képessége.
készülnek, melyek
a falazott szerkezetek
tartósságát
a szerelt
technológia
előnyeivel:
nagy teherbírás,
jó
ütésállóság, áttörésgátlás és kiemelkedően magas hangszigetelő képesség.
A Habito lakáselválasztó falak HABITO HYDRO terhelhető, ütésálló, tűzgátló, impregnált építőlemezzel
Betörésbiztonság
készülnek, melyek ötvözik a falazott szerkezetek tartósságát a szerelt technológia előnyeivel: nagy teherbírás, jó
A Habito lakáselválasztó
besorolás
szerint
15 perc áttörésgátlást
ütésállóság,
áttörésgátlásfalésMABISZ
kiemelkedően
magas
hangszigetelő
képesség.teljesít. Ez a fal dupla profilvázra épül,
mindkét oldalon 2 réteg Habito 12,5 építőlemezzel és középen egy réteg RB gipszkartonnal.
A külső síkokon elhelyezett 2 réteg Habito építőlemez pajzsként működik és biztosítja az áttörésgátlást.
Betörésbiztonság
A Habito lakáselválasztó fal MABISZ besorolás szerint 15 perc áttörésgátlást teljesít. Ez a fal dupla profilvázra épül,
Tűzvédelem
mindkét oldalon 2 réteg Habito 12,5 építőlemezzel és középen egy réteg RB gipszkartonnal.
A
lakáselválasztó
fal 2120
perces
tűzgátlást
biztosít.
A Habito
külső síkokon
elhelyezett
réteg
Habito
építőlemez
pajzsként működik és biztosítja az áttörésgátlást.
Tűzvédelem
Hanggátlás
A Habito
lakáselválasztó
120 perces tűzgátlást
biztosít.
többrétegű
szerelt falakfal
kiemelkedően
vizsgáznak
ezen a téren, mivel az üregben elhelyezett szigetelőanyaggal
(levegővel) és a gipszkarton borítással a teljes frekvenciatartományban biztosítják a hanggátlást. A szomszédos
lakásokat elválasztó falak esetében az akutéglánál kisebb falvastagság mellett is garantált a csend.
Hanggátlás
Súlyozott
hangszigetelési
érték: Rw =vizsgáznak
63 dB
A
többrétegű
szerelt falak kiemelkedően
ezen a téren, mivel az üregben elhelyezett szigetelőanyaggal
(levegővel) és a gipszkarton borítással a teljes frekvenciatartományban biztosítják a hanggátlást. A szomszédos
Magas
páratűrő
képesség
lakásokat
elválasztó
falak esetében az akutéglánál kisebb falvastagság mellett is garantált a csend.
Ez a fal nem
csak normál páratartalmú
elválasztását szolgálja, hanem emelt páratartalmú fürdőszobák és
Súlyozott
hangszigetelési
érték: Rw lakószobák
= 63 dB
konyhák határoló szerkezeteként is építhető, akár 90% relatív páratartalom esetén is.
Magas páratűrő képesség
Ez a fal nem csak normál páratartalmú lakószobák elválasztását szolgálja, hanem emelt páratartalmú fürdőszobák és
LAKÁSELVÁLASZTÓ
FALAK
konyhák határoló szerkezeteként
is építhető, akár 90%
relatívÖSSZEHASONLÍTÁSA
páratartalom esetén is.

MI AZ, AMI A LEGINKÁBB ZAVARJA A TÁRSASHÁZAKBAN ÉLŐKET?
MÉRET: 2,8 m magas, 4 m hosszú

LAKÁSELVÁLASZTÓ FALAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
AKU
TÉGLA
MÉRET:
2,8 m magas, 4 mHABITO
hosszú

A szomszédos otthonok lakói legtöbbször a nemkí27,4vánatos
panaszkodnak. Mindenki máshogyan és máskor
cm hangokra
18,8 cm
4144cm
760 kg
27,4
vágyik pihenésre. Van, aki zenehallgatással kapcsol
ódikkgki, van,18,8
aki cm
csak csendben tud pihenni, és olyanok is akadnak,
7 nap
4144
kg 1,2
760nap
kg
akik barkácsolással töltik a szabadidejüket. Emiatt55lényeges
a
l
a
kások
között épülő falak hangszigetelő képessége.
dB 63 dB
FALVASTAGSÁG

HABITO

AKU TÉGLA

A SZERKEZET
TÖMEGE
FALVASTAGSÁG
ÉPÍTÉSI IDŐ
A SZERKEZET
TÖMEGE
HANGGÁTLÁS
ÉPÍTÉSI IDŐ

7 nap 1,2 nap

NEHÉZ TÁRGYAK
RÖGZÍTÉSE A FALRA
HANGGÁTLÁS

üreges dübellel, ütvefúró
55 vagy
dB
egyéb gép használatával

TÉGLA

pozdorjacsavarral,
63 dB
egyszerű csavarhúzóval

HABITO

A Habito lakáselválasztó falak HABITO HYDRO terhelhető, ütésálló, tűzgátló, impregnált építőlemezzel
készülnek, melyek ötvözik a falazott szerkezetek tartósságát a szerelt technológia előnyeivel: nagy teherbírás, jó
ütésállóság, áttörésgátlás és kiemelkedően magas hangszigetelő képesség.

25/30 AKU tégla
kétoldali 12 mm vastagságú
TÉGLA
mész-cement
vakolattal

NEHÉZ TÁRGYAK RÖGZÍTÉSE A FALRA

ELEKTROMOS
DOBOZOK
ELHELYEZÉSE
pozdorjacsavarral,
üreges dübellel,
ütvefúró vagy
egyéb gép használatával egyszerű csavarhúzóval

25/30 AKU tégla
kétoldali 12 mm vastagságú
mész-cement vakolattal
RENDSZERELEMEK

ELEKTROMOS DOBOZOK ELHELYEZÉSE

Dupla profilvázra (CW 50+75)
épített oldalanként 2 Habito
építőlemez és közepén 1 réteg
HABITO
RB gipszkarton
Dupla profilvázra (CW 50+75)
épített oldalanként 2 Habito
építőlemez és közepén 1 réteg
RB gipszkarton

RENDSZERELEMEK

Habito®
Hydro
DFRIH1
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Habito®
Hydro
DFRIH1

Rigiprofil vázszerkezet:
UW és CW

Vario hézagoló
gipsz

ProMix Finish
készre
kevert glett

Rigiprofil vázszerkezet:
UW és CW

Vario hézagoló
gipsz

ProMix Finish
készre
kevert glett

Betörésbiztonság

AquaBead®
élvédő

Üvegszálas
hézagerősítő szalag

Szigetelő
szivacscsík

HartFix HD
csavar

Beütődűbel

Habito®
Ergofast GTX-F
csavar

AquaBead®
Üvegszálas
Szigetelő
HartFix HD
BeütőHabito®
További
érdeklődjön
élvédő részletekről
hézagszivacscsík
csavarkereskedésünkben!
dűbel
Ergofast GTX-F
erősítő szalag

csavar

Otthonfelújítási Támogatásról érdeklődjön kereskedéseinkben!

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

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)
25 kg-os zsák: 1 470 Ft/zsák (58,80 Ft/kg)
40 kg-os zsák: 1 990 Ft/zsák (49,75 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: 0,35-0,7 kg/m2/réteg
– 1 580 Ft/kg
7 900 Ft/vödör

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)
– 155,20 Ft/kg
3 880 Ft/zsák

– kiszerelés: 5 kg/vödör
– anyagszükséglet: 0,5-1 kg/m2
– 658 Ft/kg
3 290 Ft/vödör

KENHETŐ

VÍZSZIGETELÉS

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
– 225 Ft/kg

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.

Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

4 500

/zsák
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MÁR AZ ORSZÁG TÖBB MINT 80 PONTJÁN!

Baumit Star
hőszigetelő rendszerrel
Ön lesz a nyerő!
A hőszigetelés része az Otthonteremtési programnak. Vásároljon most teljes Baumit hőszigetelő
rendszert és vegyen részt nyereményjátékunkban: baumitajandek.hu
Gyorsan száradó felület

A Baumit StarTop vékonyvakolat alkalmazásával hosszú ideig tiszta és
ragyogó homlokzat alakítható ki, mivel ez a szilikon kötőanyagú vékonyvakolat száraz-pórus hatással rendelkezik.

Rugalmas, elasztikus és ütésálló

A Baumit StarContact White homlokzati ragasztó és tapasz műszaki
paraméterei messze meghaladják a szabványok által előírt kötelező
értékeket. Rugalmasságánál és nagy mechanikai ellenálló képességénél
fogva extrém beépítési körülmények között is alkalmazható.
ELŐNYÖK
	Kiemelkedő rugalmasság és ütésállóság
	Rendkívül időjárásálló
	Könnyen beépíthető
	Garantált biztonság generációkon át
	30 éves tapasztalat
	ÉMI által jóváhagyott rendszer

BAUMIT STARTOP
Szilikongyanta kötőanyagú prémium
vékonyvakolat.
– Kapart 1,5 mm fehér 0019, 0018 színcsoport
– Anyagszükséglet: kb. 2,5-3,6 kg/m2
Kiszerelés: 25 kg/vödör
– 780 Ft/kg
19 500 Ft/vödör

BAUMIT PREMIUMPRIMER
Emelt minőségű, kiváló fedőképességű,
feldolgozásra kész alapozó, bármely
Baumit vékonyvakolat alá.
– Anyagszükséglet: kb. 0,20-0,25 kg/m²
– Kiszerelés: 20 kg/vödör
– 1 037,50 Ft/kg
20 750 Ft/vödör
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BAUMIT
STARCONTACT WHITE
Kiváló minőségű, cementbázisú, fehér színű,
por alakú ragasztótapasz.
– Anyagszükséglet:
4-5 kg/m2 ragasztáshoz,
4-5 kg/m2 tapaszoláshoz,
kb. 3 kg/m2 kiegyenlítő rétegként
– Kiszerelés: 25 kg/zsák
– 139,60 Ft/kg
3 490 Ft/zsák

BAUMIT STARCONTACT
Cementbázisú, kiváló minőségű, por alakú
ragasztó. Tapaszként betonfelületekre is
alkalmas.
– Anyagszükséglet:
4-5 kg/m2 ragasztáshoz,
4-5 kg/m2 tapaszoláshoz,
kb. 3 kg/m2 kiegyenlítő rétegként
– Kiszerelés: 25 kg/zsák
– 131,60 Ft/kg
3 290 Ft/zsák

BAUMIT STARTEX
Lúgálló, erősítő üvegszövet háló
nagy felületekre.
– Anyagszükséglet: kb. 1,1 m2/1 m2 felület
– Kiszerelés: 50 m2/tekercs
– 229 Ft/m2
11 450 Ft/tekercs

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel
megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek kereskedésenként eltérőek lehetnek.

Otthonfelújítási Támogatásról érdeklődjön kereskedéseinkben!

SILANCOLOR
TONACHINO, FEHÉR
Páraáteresztő, vízlepergető, simítóval
felhordható sziloxán bevonat nagy kitöltő
képességgel beltéri és kültéri felületekre.
Elérhető a következő szemcseméretekben:
0,7; 1,2; 1,5; 2,0 mm.
– kiszerelés: 20 kg/kanna
– anyagszükséglet
• 0,7 mm: 2,0-2,5 kg/m2;
• 1,2 mm: 2,5-3,0 kg/m2;
• 1,5 mm: 2,5-3,0 kg/m2;
• 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m2.
– 874,50 Ft/kg
17 490 Ft/kanna

MAPETHERM
RAGASZTÓTAPASZ
Szárazon kevert,
cementkötésű habarcs
polisztirol hőszigetelő
táblák és hőszigetelő
rendszerek ragasztására
és simítására.
– kiszerelés: 25 kg/zsák
– anyagszükséglet
• hőszigetelő táblák felragasztásához: 2-3,5 kg/m2;
• simításra: 4-6 kg/m2.
– 87,96 Ft/kg

ACRYCOLOR
TONACHINO
Akrilgyanta tartalmú, rusztikus
megjelenésű, könnyen felhordható védő
és dekoratív célú, paszta állagú színező
bevonat kül- és beltéri felhasználásra.
Elérhető a következő szemcseméretben:
1,5 mm
– kiszerelés: 25 kg/kanna
– szín: elérhető fehér és 110 színben
– anyagszükséglet: 2,2–2,5 kg/m2.
– 599,96 Ft/kg
14 999 Ft/kanna

2 199 Ft/zsák

MAPEI

HŐSZIGETELÉS

RENDSZER MINDEN SZÍN ALATT.
Bármelyik MAPEI hőszigetelési rendszerünket is választja
- Trend, Premium, Komfort vagy Mineral - azzal egy
bevizsgált minősített rendszert vesz, amelynek része a
kiváló pára-és vízáteresztő képességgel rendelkező
vakolat is. A V1W3 tulajdonsággal rendelkező vakolataink
biztosítják, hogy háza fala ne koszolódjon, ne fakuljon ki
a napsütés hatására, jó legyen a színtartása is, ellenálljon a
víz káros hatásainak és ne algásodjon.
MINŐSÉG
KIVÁLÓ HŐSZIGETELÉSI KÉPESSÉG
TARTÓSSÁG
www.hoszigeteles.mapei.hu

Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!
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Garázsfelújításhoz ajánljuk!

NA 320 KÜLTÉRI
ALJZATKIEGYENLÍTŐ
– önterülő és állékony
– lejtést adó felületre is
(teraszokra, erkélyekre, kültéri járdák)
– garázsokban, műgyanta bevonat alá is használható
– 3-20 mm rétegvastagságig
– szálerősített
– kül- és beltérben
– kiszerelés: 25 kg
– anyagszükséglet:
1,6 kg / m2 / mm
– 199,60 Ft/kg
4 990 Ft/zsák

LF 1 MÉLYALAPOZÓ
– felületszilárdításra, pormegkötésre
– szívóképes felületekre
– cementes és gipszes felületekre is
– kül- és beltérben is alkalmazható
– feldolgozásra kész
– kiszerelés: 5 kg
– szín: kékre színezett
– anyagszükséglet: 150 g/m2
– 1 838 Ft/kg
9 190 Ft/kanna

Terasz és fürdőszoba
felújításhoz ajánljuk!

EP 20 SZÍNES
EPOXI BEVONAT
– nagyon jó vegyszerállóság
– élelmiszerbarát
– jó fedőképesség
– járható és gépjárművel terhelhető
– kopásálló
– oldószermentes
– műhelyek, garázsok padlófelületeinek kialakításához
– kiszerelés: 7,5 kg + 1,5 kg (két komponensű)
– anyagszükséglet: 0,2 kg/m2 az alapfelület
nedvszívóképességétől függően.
– egy kanna kb. egy egyállásos garázsra elegendő.
– szín: I. színkategória
– 8 332,22 Ft/kg
74 990 Ft/vödör

KGF TOTÁLFLEX S1
RAGASZTÓHABARCS
– szálerősített
– nagy igénybevételre
– extra nagy lapokhoz is
– 10 mm ragasztóvastagságig
– teraszokra, erkélyekre, úszómedencékhez is
– AE 100 lemez ragasztására is alkalmas
– kiszerelés: 25 kg
– szín: szürke
– anyagszükséglet: 3 -5 kg/m2
– 231,60 Ft/kg
5 790 Ft/zsák

PD 1K PROFI
VASTAGFÓLIA
– teraszokra, erkélyekre, medencékbe,
fürdőszobákba
– AE 100 lemez toldásához és
falcsatlakozásokhoz is alkalmazható
– kül- és beltérben is alkalmazható
– közvetlenül a hidegburkolatok alá
– flexibilis
– két rétegben
– egykomponensű
– kiszerelés: 4 kg
– anyagszükséglet: 1,5 kg / m2 / mm
– 1 297,50 Ft/kg
5 190 Ft/vödör
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A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel
megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek kereskedésenként eltérőek lehetnek.

AE 100 SZIGETELŐ
ÉS FESZÜLTSÉGMENTESÍTŐ LEMEZ
– vízzáró
– feszültségcsökkentő
– repedésáthidaló
– rugalmas
– hidegburkolatok alatti
vízszigetelésekhez
– kül- és beltérben
– teraszokra, zuhanyzókba
– kiszerelés: 1 m2

3 000

/m2

Otthonfelújítási Támogatásról érdeklődjön kereskedéseinkben!

AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ LEMEZ

Austrotherm GRAFIT REFLEX egyik oldalán rózsaszínű
festékkel bevont GRAFIT® típusú expandált polisztirol
hőszigetelő lemez. A GRAFIT REFLEX® különleges
alapanyagának köszönhetően lényegesen alacsonyabb
hővezetési tényezővel rendelkezik, mint a fehér
homlokzatszigetelő lemez. A festékbevonat meggátolja, hogy
erős napsütésben a felület túlzottan felmelegedjen.

EXPERT® FIX LÁBAZATI
HŐSZIGETELŐ LEMEZ

Kifejlesztetten lábazatra; 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, nagy vastagságban (40 cm) is elérhető
10 cm: 2,5 m2 (5 lemez)/csomag
Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!

– táblaméret: 1000 x 500 mm
– kimagasló hőszigetelő képesség: λ = 0,031 W/mK
– grafitszürke, felületi fényvisszaverő bevonattal a
biztonságos kivitelezésért
– passzívházakhoz is ideális
Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!

NE FELEDKEZZÜNK EL

A PADLÁSRÓL!

A legegyszerűbb megoldás a faforgács lapos hőszigetelés, ami
Austrotherm Padlap néven kapható a kereskedésekben. Ez bírja
a terhelést, a fél négyzetméteres táblák elég kicsik, hogy egy szűk
padlásfeljárón is egyszerűen felvigyük akár egyedül is, és a súlya
sem túl megterhelő.

PADLAP PADLÁS
HŐSZIGETELÉS
Az AUSTROTHERM Padlap hőszigetelő elemek olyan kétrétegű, társított hőszigetelő táblák, melyeknek alsó rétege AT-N100 lépésálló polisztirol lemez, felső
rétege pedig faforgácslap. Régi és új épületeknél egyaránt alkalmazható padlók,
födémek hőszigetelésére. Az elemek csaphornyos élképzésűek, így egy rétegben is hőhídmentes szigetelést adnak, és száraz technológiával szilárd járófelületet képeznek.
• felhasznált hőszigetelő anyag: AT-N100
• hosszúság: 1000 mm
• szélesség: 500 mm
• faforgács lap vastagsága: 8 mm
Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!

A padlásfödémet fel kell takarítani, a nagyobb egyenetlenségeket
(például megkötött vakolat csomók) fel kell számolni. 		
A páratechnikai fólia terítése ajánlott, hogy a hőszigetelésben
ne tudjon lecsapódni a nedvesség. A táblák szoros illeszkedés
érdekében félfalcos kialakításúak, némi kalapálással a hőhídmentes
kapcsolódás megoldható.

Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!
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WEBERPAS TOPDRY
ÖNTISZTULÓ
VÉKONYVAKOLAT
Feldolgozásra kész, pasztaszerű, öntisztuló
fedővakolat prémium minőségben, épületek
- elsősorban algásodás elleni - tartós
védelmére AquaBalance® technológiával;
hőszigetelő rendszerekre, homlokzatok,
külső és belső falak felületképzésére. Ötféle
struktúrában, 365 színben elérhető.

WEBERPAS NEON
FÉNYVAKOLAT
Neonizáló, feldolgozásra kész,
pasztaszerű, öntisztuló fedővakolat
prémium minőségben, épületek
- elsősorban algásodás elleni tartós védelmére Aqua-Balance®
technológiával; hőszigetelő
rendszerekre, homlokzatok, külső és
belső falak felületképzésére.

– kiszerelés: 30 kg
– szín: 365 színű választék
– anyagszükséglet:
2,6 kg/m2 (finomszemcsés)
3 kg/m2 (gördülőszemcsés)
3,5 kg/m2 (középszemcsés)
4 kg/m2 (durva gördülőszemcsés)
4,5 kg/m2 (durvaszemcsés)
– Kiadósság: 6,7-11,5 m2/30 kg vödör,
struktúrától függően

– kiszerelés: 15 kg
– szín: fehér alapszínben és 		
3 neonizáló éjszakai színben: 		
zöld, kék, vízkék
– anyagszükséglet: 2,6 kg/m2
– Kiadósság: 3,3-3,6 m2/15 kg vödör

Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!

Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!

Neonizáló, feldolgozásra kész,
akrilgyanta kötőanyagú, vízzel
hígítható színes homlokzatfesték
ásványi alapfelületekre; új
homlokzatok kialakítására, valamint
régi homlokzatok felújítására, kültéri,
illetve beltéri felhasználásra egyaránt.
– kiszerelés: 1 kg, 5 kg
– szín: fehér alapszínben és 		
3 neonizáló éjszakai színben: 		
zöld, kék, vízkék
– anyagszükséglet: 0,5 kg/m2 		
(két rétegben)
Kiadósság: 10 m2/5 kg vödör
Kérjen ajánlatot kereskedésünkben!

INTEGRA ZKF 1-035

AKUPLAT +

Önhordó típusú üveggyapot filc tetőtér beépítések,
nem járható padlásfödémek hőszigetelésére.

Nem terhelhető üveggyapot lemez.
Tetőtér-beépítéseknél szarufák és
szelemenek között és alatt, válaszfalak,
padlásfödémek hő- és hangszigetelésére.

Az INTEGRA ZKF termék min. rendelési
mennyisége (3 Pal) a 10 és a 15 cm vastagságból
vegyesen is összeállítható vastagságonként egész
raklapra kerekítve
– méret: 5600 x 1200 mm
– súly: 12,43 kg/csomag
– vastagság: 100 mm
– méret: 4200 x 1200 mm
– súly: 13,6 kg/csomag
– vastagság: 150 mm
Kérjen ajánlatot
kereskedésünkben!
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WEBERTON NEON
FÉNYFESTÉK

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel
megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek kereskedésenként eltérőek lehetnek.

– méret: 1200 x 600 mm
– súly: 11,2 kg/csomag
– vastagság: 100 mm
– méret: 1200 x 600 mm
– súly: 10,04 kg/csomag
– vastagság: 150 mm
Kérjen ajánlatot
kereskedésünkben!

Otthonfelújítási Támogatásról érdeklődjön kereskedéseinkben!

Sirius kandalló és
Permeter Smooth Air
kéményrendszer

Szabadon álló
kandalló és az égési
levegőt is biztosító
fémkémény rendszer
egy csomagban.
A teljes rendszer
egyes elemeiről
érdeklődjön szakértő
munkatársainktól,
mert az épület jellege
befolyásolja
a végleges árat!
– magasság: 5,50 fm
– helyszínre szállítva

UNI Plus kéményrendszer
Hőszigetelt kéményrendszer kandallóhoz
vagy kályhához.
5 fm komplett kéményrendszer minden
tartozékkal, ragasztóval és falazóhabarccsal,
helyszínre szállítva
– 16-os átmérő
– magasság: 5 fm
– garancia: 30 év
239 000 Ft

1 490 000 Ft*
* Az ár tartalma:
1 db Sirius1 kandalló és 5,5 fm
komplett Permeter Smooth Air
kémény tetőátvezetővel.

KANDALLÓ

INSPIRÁTOR
Képzelje el új kandallóját, inspirálódjon
és válogasson kedvére!
Schiedel kandallómodell kiválasztó webes alkalmazás,
választható belső terekkel, falszínekkel, burkolatokkal.
A képek megtekinthetők, lementhetők és megoszthatók.
Az alkalmazás a Schiedel hivatalos weboldalán keresztül érhető el
2021.április 15-től.
www.schiedel.com/hu
Műszaki tartalomról érdeklődjön munkatársainktól!

A kép illusztráció.

Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!
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kagylóhéj

mogyoró

szürke
gesztenye

carbon

PATRIA TÉRKŐ

TAVERNA
TÉRKŐ

jégszürke

– méret: 35×20 cm,
30×20 cm, 30×14,3 cm,
25×14,3 cm, 20×14,3 cm
– vastagság: 7 cm
– szín: szürke, carbon,
jégszürke, ébenfekete,
homokbeige

– méret: 20x10 cm,
20x20 cm, 30x20 cm
- vastagság: 6 cm
- szín: mogyoró, kagylóhéj,
bazaltbarna , gesztenye,
szalmasárga, füstantracit,
macchiato

ébenfekete

homokbeige

macchiato

füstantracit

szalmasárga

bazaltbarna

5 990 Ft/m2

Szürke: 4 900 Ft/m2
Carbon, jégszürke, benfekete,
homokbeige: 6 290 Ft/m2

arany

FACELIFT LAP

ezüst

LSK 16/5 FM
KÉMÉNYRENDSZER

bronz
– méret: 40x60 cm
– vastagság: 3,8 cm
– szín: arany, ezüst, bronz, króm

króm

Az LSK kéménynek ott a helye minden családi házban, hisz a legnagyobb méretválasztékban kapható
extra ásványgyapot hőszigetelésű kémény számos
opcióval, amely leginkább testre szabható.

1 380 Ft/db

MÁSODLAGOS FŰTÉSI RENDSZER

A BIZTONSÁGI TARTALÉK!
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,
bensőgéses hangulatot és nem utolsó sorban a meleget,
amelyet a kandallónk áraszt.
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Alkalmazás:
• Fa-és széntüzelésű kazánokhoz
• Cserépkályhákhoz
• Kandallókhoz
• Fém tűzterekhez, tűztérbetétekhez
• Faelgázosító tüzelőberendezésekhez
• Pellet tüzelésű készülékekhez
• Kemencékhez, sütőkhöz

196 229

/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.

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel
megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek kereskedésenként eltérőek lehetnek.

Otthonfelújítási Támogatásról érdeklődjön kereskedéseinkben!

FRONTROCK SUPER – TŰZÁLLÓ,
KÉTRÉTEGŰ HOMLOKZATI
KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELŐ LEMEZ
A FRONTROCK SUPER kőzetgyapot hőszigetelő lemezek
különösen alkalmasak épületek homlokzatának nem éghető,
páraáteresztő hő- és hangszigetelésére. Tűzvédelmi szempontból bármely magasságú és kockázati osztály besorolású épületnél korlátozás nélkül beépíthető.
– Lemezméret:
1000 x 600 mm
– Vastagság: 150 mm
– Deklarált hővezetési
tényező:
λD = 0,036 W/m·K
– Tűzvédelmi osztály: A1
– 1 csomag = 1,2 m2

5 700

/m2

AVANTE

BOROSTYÁN KOMBI

Minimál stílusa a kiszámíthatóság és a harmónia védjegye, látványa a finom egyszerűséget tükrözi. Könnyen variálható, mégis
hűséges típus, ami minden elvárást tökéletesen teljesít. A kombi
változatban ideális arányban, egyszerre megtalálhatóak a kistégla, kocka és nagytégla elemek, számtalan lerakási lehetőséget
biztosítva. Kombinált elrendezés, az elemek külön-külön nem
megvásárolhatók!
–
–
–
–

méretek: 30x20x6, 20x20x6, 20x10x6
vastagság: 6 cm
szín: szürke, grafit, őszilomb, mediterrán, szavanna
kiszerelés: raklapos

4 920 Ft/m2 (szürke)
5 690 Ft/m2 (grafit, őszilomb, mediterrán, szavanna)

Az elegáns megjelenés, a hosszúkás, nyújtott dizájn, teraszok, parkolók,
kertek tökéletes dísze. Domináns ugyanakkor letisztult térkő, ami
észrevétlenül teremt harmóniát és egyensúlyt minden környezetben.
Kombinált elrendezés, az elemek külön-külön nem megvásárolhatók!
– méretek: 47,6 x 15,6 x 8 cm; 63,6 x 15,6 x 8 cm; 27,6 x 11,1 x 8 cm;
35,6 x 11,1 x 8 cm; 47,6 x 11,1 x 8 cm; 47,6 x 11,1 x 8 cm
– vastagság: 8 cm
– szín: szürke, fehér, karbon, latte,
karamell, barna
– kiszerelés: raklapos

6 690

/m2
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AQUINCUM
ANTIK BLOKK
Kerítés, támfal, lépcső
építésére alkalmas.
– méret: 40*20*15
– súly: 27 kg
– szín: homok
1 490 Ft/db

KERTI SÜTŐ
– magasság: 50 cm
– belső átmérő: 80 cm
– súly: 680 kg
– szín: homok
48 900 Ft/db

DELPHI MF
LÉPCSŐBLOKK
Lépcsők kialakítására. Delphi MF burkolattal
kiegészítve ajánljuk használni.
– méret: 100x39,5 cm
– vastagság: 15 cm
– súly: 132 kg
– szín: mészkő
32 990 Ft/db

GYEPRÁCSKŐ
Vízátvezetésre alkalmas
öko burkolat.

DELPHI MF

– méret: 60x40 cm
– vastagság: 10 cm
– súly: 32 kg
– szín: antracit, barna
– anyagszükséglet: 4,16 db/m2

Terasz burkolásra,
tipegők kialakítására.
Delphi MF lépcsőblokkal
kiegészítve ajánljuk használni.

4 890 Ft/m2

– méret: 80x80 cm
– vastagság: 5 cm
– mészkő
– anyagszükséglet: 1,56 db/m2

STOCKHOLM
VARIO
Vegyes méretű
térburkolat.
– Méret: 5 cm
– szín: antracit
4 490 Ft/m2

BORDÁS KOSÁR
Virágláda, rézsű, támfal 		
építésére alkalmas.
– méret: 45x30x30 cm
– súly: 40 kg
– szín: antracit
– anyagszükséglet: 11,1 vagy 7,4 db/m2
1 590 Ft/db
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A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel
megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek kereskedésenként eltérőek lehetnek.

9 900

/db

Otthonfelújítási Támogatásról érdeklődjön kereskedéseinkben!

ÚJ

prosecco

CITYTOP ELEGANCE KOMBI

PUNTO GYEPHÉZAGOS TÉRKŐ

A Citytop termékcsalád legújabb tagja.
bianco
A kombi forma három, nagyméretű
elemének váltakozásával burkolt felületek
vonzzák a tekintetet. Finoman strukturált
felszínével, letisztult, időtálló színeivel
visszafogott, mégis stílusos és elegáns.
– méret: 20x40 cm, 40x40 cm, 60x40 cm
(vegyesen)
– vastagság: 6 cm
– szín: bianco, grigio, prosecco, nero
– 1 sor=0,96 m2
– terhelhetőség: gyalogos és
személygépjármű forgalom

grigio

nero

6 998 Ft/m2

A Punto megjelenésében és a használatával biztosítható
zöldterület nagyságában is látványosan kitűnik társai közül.
A kör alakú hézagok vidám, játékos megjelenést
kölcsönöznek a vele burkolt felületeknek, és a füves blokkok
nagy méretének köszönhetően a fű sokáig szép marad.

30%

a burkolt terület
biológiailag
aktív része

– méret: 60x40 cm
– súly: 35,5 kg/db
– vastagság: 10 cm
– szín: szürke
– anyagszükséglet: 4,17 db/m2
– 1 sor=0,96 m2 (4 db)
– terhelhetőség: gyalogos és személygépjármű forgalom
- 4962,3 Ft/m2
1 190 Ft/db

RENDEZZE BE MÁSODIK NAPPALIJÁT

A KERTJÉBEN
KERTSZÉPÍTÉS SEMMELROCK TÉRKÖVEKKEL 		
ÉS LAPOKKAL
Miért válasszon beton térkövet vagy lapot?
– mert látványos – használatával esztétikus, akár teljesen egyedi
felületek is kialakíthatóak
– mert könnyen variálható – a színek, méretek és felületek
kombinálásának csak a fantázia szab határt
– mert lerakás után azonnal terhelhető – nincs kötési vagy
száradási idő
– mert jó vízelvezetést biztosít – a fugahézagok között, illetve a
felület lejtésének köszönhetően gyorsan elszivárog a csapadék
– szükség esetén könnyen, sérülésmentesen felszedhető,
cserélhető vagy újra lerakható
– rendkívül hosszú élettartamú
Ha kertszépítést tervez, ne halogassa!
Az idén induló Otthonfelújítási Program keretében akár 		
féláron is megépítheti, felújíthatja, vagy csak egyszerűen
befejezheti kertjének, teraszának, udvarának kerítésének
csinosítását. Tekintse meg a Semmelrock kapcsolódó ajánlatait
www.semmelrock.hu/Szolgáltatások/Aktuális ajánlataink
menüpont alatt.
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CÍMLAP AJÁNLATUNK

CSAK NÁLUNK

SW MAROSKŐ KOMBI TÉRKŐ
– méret: 20x10 cm, 20x20 cm, 30x20 cm
– vastagság: 6 cm
– szín: agyag, széna, holdeső, dióhéj

Agyag
Dióhéj

5 490

Holdeső

/m2

Széna

BETON TÉRKÖVEK

KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN!
A beton ősidők óta az építkezések és a tér formálásának meghatározó anyaga. Összetevői természetesek, hiszen homokot,
zúzott kavicsot, cementet és vizet elegyít magában. Nem jelent
terhelést a környezet számára, és később újrahasznosítható.
A beton térkövek esetében pedig az illesztett lerakásnak köszönhető, hogy a csapadék és egyéb vizek könnyedén lejutnak a talajba. Így nem befolyásoljuk a víz körforgásának ciklikusságát.

2 fő / 2 éj ajándékba!

A SWALK térköveknél kiemelt fontosságú tényező a fenntarthatóság, a környezeti terhelés minimalizálása és a tartósság.
Hiszünk benne, hogy a legegyszerűbb térköveinkből is meglepő
és friss megoldások, terek születhetnek.
A SWALK kövek azokhoz szólnak, akik változatosságra és
némi szabálytalanságra vágynak. Az elrendezésnek csak a képzelet szab határt, hisz minden adott ahhoz, hogy megvalósulhasson az, amit előtte még soha senki nem csinált.

Álom luxuskivitelben
100 m2 feletti színes térkő vásárlása
esetén ajándék voucher!
A promóció részleteiről érdeklődjön kereskedésünkben!
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TONDACH KERÁMIA TETŐCSEREPEK
EGYSZER ÉS MINDENKORRA
MODERN ÉS TERMÉSZETES TONDACH KERÁMIA
TETŐCSEREPEK A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ELLEN!

INSPIRA FUSIONCOLOR

terrakotta

– szín: terrakotta
– min. anyagszükséglet: 9,2 db/m2
– garancia: 33 év
– 4 720 Ft/m2-től

antracit

513 Ft/db

PILIS ÍVESVÁGÁSÚ NATUR
– szín: téglavörös
– min. anyagszükséglet: 18 db/m2
– garancia: 33 év
– 3 942 Ft/m2-től
219 Ft/db
Tradicionális
Hagyományos
formák modern
technológiával

titán

INSPIRA FUSIONPROTECT
– szín: antracit, titán
– min. anyagszükséglet: 9,2 db/m2
– garancia: 33 év
– 4 922 Ft/m2-től

BOLERO FUSIONPROTECT
– szín: rézbarna
– min. anyagszükséglet: 9,2 db/m2
– garancia: 33 év
– 4 444 Ft/m2-től

535 Ft/db
Modern
Innovatív formák,
korszerű design,
divatos színek

483 Ft/db
Univerzális
Cserepek szinte
bármilyen formájú
és kialakítású tetőre

terrabarna

V11 FUSIONPROTECT
TWIST FUSIONCOLOR

terrakotta

– szín: terrabarna, terrakotta
– min. anyagszükséglet: 9,2 db/m2
– garancia: 33 év
– 3 100 Ft/m2-től

A 2021-es év újdonsága a Tondach V11
elnevezésű Porsche design tetőcserép!
Modern
Innovatív formák,
korszerű design,
divatos színek

– szín: antracit, bazalt, titán
– anyagszükséglet: 10,9 db/m2
– garancia: 33 év
– 8 063 Ft/m2-től

337 Ft/db
Univerzális
Cserepek szinte
bármilyen formájú
és kialakítású tetőre

antracit

bazalt

A DESIGN ÉS A TECHNOLÓGIA

titán

MŰREMEKE
Itt az új Tondach V11 tetőcserép!
A Tondach – története során először – egy ipari tervezővel, jelen
esetben a Studio F. A. Porsche formatervező irodával dolgozott
együtt az új tetőcserép kifejlesztésén. A V11 dizájn tetőcserép
egyedi „V” formája egyrészt biztosítja az esővíz optimális
elvezetését, másrészt elképesztő fényhatást eredményez.
A páratlan, jellegzetes fazettakialakítás teszi annyira egyedivé a
V11-et és teljesen új külsőt kölcsönöz a tetőnek.
wienerberger.hu

Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

733

/db
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ezüst metál

PLATINUM
STAR
barna

– szín: ezüst metál
– anyagszükséglet:
9,8 db/m2
– 4 361 Ft/m2

RÓMAI
NOVO

445 Ft/db

– szín: barna
– anyagszükséglet:
9,8 db/m2
– 2 508,8 Ft/m2
256 Ft/db

antracit

TECTURA
PROTECTOR

téglavörös

REVIVA
PROTECTOR

– szín: antracit
– anyagszükséglet:
10,75 db/m2
– 3 708,75 Ft/m2

– szín: téglavörös
– anyagszükséglet:
10,75 db/m2
– 3 386,25 Ft/m2

345 Ft/db

315 Ft/db

téglavörös

A TETŐCSEREPEK

ÚJ CSILLAGAI

RÓMAI STAR
– szín: téglavörös
– anyagszükséglet: 9,8 db/m2
– 3 185 Ft/m2

A BMI Bramac innovatív, Star-bevonattal ellátott
tetőcserepei az iparág legújabb technológiáját képviselik:
egy termékben egyesültek a betoncserepek kedvező
tulajdonságai és tartóssága a kerámiára jellemző fényes, sima
felülettel.
Ellenálló és gyönyörű
A titok a speciális szendvicstechnológia, mely három rétegből
áll. A cseréptest durva- és finomszerkezetű rétege adja a
cserép tartósságát, a különleges Star-felület pedig a cserép
simaságát és fényességét, mely kiemelkedően hosszantartó
védelmet biztosít a szélsőséges időjárási körülményekkel
szemben.
A Tegalit Star tetőcserepek az esztétikai szempontból
kritikus orrészen is megkapják a speciális külső réteget.
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.
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325

/db
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FELSŐ HARMADBAN BILLENŐ
FA TETŐTÉRI ABLAK
Designo R79 felső harmadban billenő tetőtéri
ablak, fából, antibakteriális bevonatú alsó
kilinccsel, 3-rétegű üveggel
R79 H WD 7/11
– Fa, színtelen lakkal
– Alsó kilinccsel
– 3 rétegű üveg, 1.1 W/m²K
– A termék beépítéséhez burkolókeret
feltétlenül szükséges
– Szavatosság: 15 év

BILLENŐ FA
TETŐTÉRI ABLAK
Designo R45 billenő tetőtéri ablak, fából,
alsó kilinccsel és 2-rétegű üveggel
R45 H WD 7/11
– Fa, színtelen lakkal
– Alsó kilinccsel
– A termék beépítéséhez burkolókeret
feltétlenül szükséges
– Szavatosság: 15 év

97 255 Ft/db

74 765

/db

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.

Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!
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KERESSE MINŐSÉGI,

SAJÁTMÁRKÁS TERMÉKEINKET
ÚJHÁZ ESTRICH
CEMENTESZTRICH
Gyárilag előkevert szárazbeton.
Kül- és beltérben is használható.
– anyagszükséglet: 20 kg/m2/cm
– kiszerelés: 40 kg/zsák
– 29,75 Ft/kg
1 190 Ft/zsák

ÚJHÁZ STYROKLEBER
EXTRA

ÚJHÁZ STYROKLEBER
POLISZTIROL RAGASZTÓ EPS
A StyroKleber EPS ragasztó, egy műanyag
diszperzióval erősített cementkötésű gyárilag
előkevert termék. Normál homlokzati EPS
hőszigetelő polisztirol táblákat lehet vakolt
falakra, betonfelületekre, téglára ragasztani,
valamint a hőszigetelő táblák felületére az
üveghálót beglettelni.
– anyagszükséglet:
ragasztáshoz: kb. 4-5 kg/m2
gletteléshez: kb. 4-5 kg/m2
– kiszerelés: 25 kg
– alkalmazása: EPS hőszigetelő lap ragasztására,
üvegszövet ágyazására
– Szín: szürke
– 67,6 Ft/kg
1 690 Ft/zsák

Homlokzati ragasztó és
ágyazóhabarcs.
Prémium kategóriájú hőszigetelő
rendszer ragasztó, egy műanyag
diszperzióval erősített cementkötésű
gyárilag előkevert termék.
– anyagszükséglet:
ragasztáshoz: kb. 4-5 kg/m2
üvegszövet ágyazásához: kb. 4-5 kg/m2
– kiszerelés: 25 kg
– 83,6 Ft/kg
2 090 Ft/zsák

ÚJHÁZ

FALAZÓHABARCS

ÚJHÁZ
FALAZÓHABARCS
Gyárilag előkevert
falazóhabarcs.
Vázkerámia, tégla,
betonblokk, gázbetonhoz.
– anyagszükséglet:
1,8 kg/egy liter habarcshoz
– kiszerelés:40 kg/zsák
– szín: szürke
– 29,75 Ft/kg

Eőnyök:
- Gazdaságos
- Magas szilárdságú
- Kiváló, ellenőrzött, egyenletes minőség
- Kényelmes és praktikus felhasználás
Habarcstípus:
Gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés
helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell
összekeverni. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.
Alkalmazási terület:
A falazóhabarcs új és régi lakóépületek, középületek,
ipari objektumok falazatainak felépítésére szolgáló építőelemek (vázkerámia, tégla, betonblokk, gázbeton, stb)
falazóhabarcsa. A statikai terveknek megfelelően, a különböző terheléstől függően tartófalak, pillérek, kémények és
válaszfalak építésére használhatjuk.
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A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel
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1 190

/zsák

MÁR AZ ORSZÁG TÖBB MINT 80 PONTJÁN!

ÚJHÁZ SAJÁTMÁRKÁS

HŐSZIGETELŐ RENDSZER
Az energiatakarékos lakókörnyezet kialakítása napjainkban már szinte alapvető elvárás, melynek egyik alapköve a homlokzati
hőszigetelés. A megfelelő hőtechnikai védelem télen a hidegtől, nyáron pedig a melegtől óvja házunkat, ezzel nagymértékben
képes csökkenteni a fűtésre és hűtésre fordítandó költségeket.
Válassza Ön is az újHÁZ Centrum jó minőségű, időtálló hőszigetelő rendszerét, bízza
szakértőre a kivitelezést és beruházása akár
néhány éven belül megtérül!

Érvek az újHÁZ Homlokzati hőszigetelő rendszer mellett:
• Gyárilag vagy telephelyen kevert,
garantáltan UV-álló színek
• Minőségi akril és szilikon vakolatok
széles színválasztékban
• Ellenálló felület
• Kivitelező barát termék

• Kíváló ár-érték arány
• Garantált minőség
• A rendszer kiegészítéseként
64 féle lábazati vakolat választható
• 10 év rendszergarancia*
*A garancia részleteiről érdeklődjön a kereskedéseinkben.

Kérjen ajánlatot
kereskedéseinkben!

Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!
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MELEGBURKOLAT

KÍNÁLATUNK

ÚJHÁZ SPC VINYL

Harmony Grey

– csatlakozási mód: klikkes
– méret: 1220x178 mm
– csomagolás: 2,214 m2/doboz
– vastagság: 5 mm
– igénybevételi osztály: 23/33/41
– felület: struktúrált
– padlófűtésre alkalmas

9 490

Ash Grey

Sunset Beige
Sandy Beige

Coffee B

rown

/m2
Sandy Beige

CLASSEN NATURALS AQUA
LAMINÁLT PADLÓ

Natur
als Sa
ppodil
la
Natura
ls Norw
ood

Naturals
Riviera

Naturals B
ayberry

– Méret: 192 mm x 1285 mm
– Vastagság: 8 mm
– Kopásállósági fokozat: AC5/33
– Darabszám a csomagolásban: 9 db
– Csomagolás: 2,22 m2/csomag
– Csatlakoztatási mód:
Megaloc 2.0 Aqua Protec

Vízálló laminált burkolat
akár a konyhába is!

Naturals Snow
drop
Naturals Crescent

Naturals Scarborough
Naturals Cromwell
Naturals Norton

A kép illusztráció!
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6 590

/m2
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HIDEGBURKOLAT

KÍNÁLATUNK
ZALAKERÁMIA TEMPO
FALICSEMPE ÉS PADLÓLAP

x59

59
ivory

x59
grey 59

59x59
dark grey
dekor 59x59
59x59 cm (1,39 m2/doboz)

3 490

/m2-től*

Az ár a ivory, grey, dark grey színekre vonatkozik.

DELCONCA TIMELINE
PADLÓLAP
HTL 1

0, 60x

HTL 11,

HTL 1

0, 30x

60

60

60x60

HTL 5, 60x6

0

HTL 11

, 30x60

HTL Seventy-nine 60x120

HTL9, 60x60

HTL 5, 30x6

0

HTL 9, 30x60

30x60x0,85 cm (1,26 m2/doboz)

6 890

/m2

60x60x0,85 cm (1,8 m2/doboz)

7 490

Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

/m2

60x120x1 cm (1,44 m2/doboz)

15 990

/m2
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SZANITER

KÍNÁLATUNK
TAMIA EGYENES
KÁDTEST
– 150x70 cm, 160x70 cm,
170x70 cm, 180x80 cm
– Kádszifon nem tartozék

60 990

Külön rendelhető:
Kolpa San PKK 501 kádláb
egyenes kádhoz, 85 cm-ig.
Kádláb: 8.990 Ft/db

/db-tól*

Az ár a 150x70 cm kádra vonatkozik.

Laufen Laurin egykaros
mosdócsaptelep
106 mm, húzórudas,
lefolyószelep nélkül
Ár: 24 990 Ft/db

Laufen Laurin falba épített
kádcsaptelep látható rész
zárószelep nélkül

Laufen Laurin egykaros
kádtöltő csaptelep zuhanyszettel
Ár: 55 390 Ft/db

Ár: 48 990 Ft/db

Lefolyószeleppel
Ár: 31 690 Ft/db

Laufen Laurin egykaros
zuhanycsaptelep zuhanyszettel

Laufen Laurin egykaros
mosdócsaptelep
140 mm, húzórudas,
lefolyószelep nélkül
Ár: 28 890 Ft/db
Lefolyószeleppel
Ár: 35 690 Ft
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Laufen Laurin magasított
egykaros mosdócsaptelep
265/130 mm, húzórudas
lefolyószelep nélkül

Laufen Simibox Light
falba épített belső egység
zárószelep nélkül
Ár: 30 190 Ft/db

Ár: 58 490 Ft/db

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

47 490

/db
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FÜRDŐSZOBA

BÚTOROK
SALA SZETT (60, 70, 80)
– A szett tartalma:
SALA alsószekrény, 		
ENZO mosdó, tükör, világítás
– Rendelhető színek: fényes fehér,
homokszürke

*Az ár az Sala (60) szettre vonatkozik.

134 190

/szett-től*

VISBY 40
– A szett tartalma: kerámia mosdó,
1 ajtós szekrény
• Rendelhető színek: fényes fehér,
fényes fekete, fényes antracit

52 090

/szett

Kolo Idol monoblokk WC szett
alsókifolyású, mélyöblítésű
kétmennyiségű öblítéssel 3/6 l
Kolo Idol
WC ülőke

Kolo Idol álló fali WC
mélyöblítésű, alsós

Kolo Idol mosdó csaplyukkal,
szifontakaró nélkül

Ár: 4 590 Ft/db

– Az ülőke nem tartozék, 		
külön megvásárolható.

– 55x42 cm
Ár: 9 290 Ft/db

Ár: 14 990 Ft/db

– 60x45 cm
Ár: 10 290 Ft/db

Használja SuperShop kártyáját már nálunk is!

– Az ülőke nem tartozék, 			
külön megvásárolható.

34 590

/db
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KIZÁRÓLAG AZ ÚJHÁZ CENTRUM KÍNÁLATÁBAN!

BAU CERAMIC MOSDÓ, 55 CM

SEREL 4IN1 SZETT

PERTH 4IN1 SZETT

– BauEdge M mosdócsapteleppel,
króm szifonnal, sarokszelepekkel,
rögzítőszettel

– Peremmentes fali WC
– 3-6 l 1,13m,
– Rapid SL +fali rögzítő
lecsapódásmentes ülőkével
– Skate cosmo króm nyomólappal

– Peremes fali WC
– 6-9 l 1,13m
– Rapid SL +fali rögzítő
– lecsapódásmentes ülőkével
– Skate air króm nyomólappal

Ár: 53 990 Ft/db

Ár: 135 990 Ft/db

89 990

/szett

MySport egykaros mosdócsaptelep M (70)
automata lefolyó-garnitúrával

MySport egykaros mosdócsaptelep L (100)
automata lefolyó-garnitúrával

MySport egykaros bidécsaptelep 70
automata lefolyó-garnitúrával

Ár: 24 090 Ft/db

Ár: 30 990 Ft/db

Ár: 25 790 Ft/db

MySport egykaros falsíkon
kívüli kádcsaptelep

MySport egykaros falsíkon
kívüli zuhanycsaptelep

Ár: 34 390 Ft/db

Ár: 27 490 Ft/db

MySport egykaros falsík alatti
kádcsaptelep /alaptesttel –
nem iBox kompatibilis/
Ár: 48 690 Ft/db

26

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

MySport egykaros falsík alatti
zuhanycsaptelep /alaptesttel –
nem iBox kompatibilis/

42 890

/db

NYERJEN VISSZA akár
1MILLIÓ FORINTOT
a tető árából!

Ahány ember, annyi kívánság.
Izgalmas kedvezmények és óriási nyeremények az Ön igényei szerint!
A több mint 100 éves tetőcserépgyártási múlttal rendelkező Terrán Kft.
megnyitotta Kincsesházát, ahol most kedvére válogathat a Hazai Termék
védjeggyel ellátott tetőcserepekre és az egyéb tetőrendszerelemekre
meghirdetett kedvezmények között. Állítsa össze saját kívánságlistáját és
váltsa be a kuponokat, ahogy Ön szeretné!
* Az akció időtartama: 2021. március 16.–május 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű és a változtatás
jogát fenntartjuk!

* További részletek:

T E R R ANKI NC SE SHAZ.HU

KERESSE FEL AZ ÖNHÖZ LEGKÖZELEBBI KERESKEDÉSÜNKET!
ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI ÚJHÁZ CENTRUM KERESKEDÉSEK:
• 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

Kiadja: Új Ház Zrt. A feltüntetett árak forintban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak esetleges változásának jogát fenntartjuk.
A termékek kereskedéseinkben egvásárolhatóak, vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek. A termékek árai telephelyi átvétellel értendők.
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk. A termékek elérhetősége kereskedésenként változhat.
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