
Az akció időtartama: 2017. 09. 14. – 10. 21. 

Könnyű és erős!

*További részletek: www.terranteto.hu

                   tetőcserepünk könnyedségével, a beton tartósságával és ellenálló 
képességével az egyik legjobb választás a tetőépítéshez, 50 év garanciával!*

Terrán Synus ColorSystem felületkezelt tetőcserepek

most ALAPÁRON

179 db

VELÜNK CSAK NYERHET!
Játsszon velünk 1 000 000 Ft 
értékű újHÁZ Centrum ajándék-
utalványunkért vagy nyerje vissza 
hőszigetelésének árát!

DUPLA ESÉLY!
KÉT JÁTÉK,

BEKÖSZÖNTÖTT 
ŐSZI AKCIÓNK!
BEKÖSZÖNTÖTT BEKÖSZÖNTÖTT BEKÖSZÖNTÖTT BEKÖSZÖNTÖTT 
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Építkezéséhez válassza 
a Leier építőanyagokat!

MINÉL TÖBB 
LEIER TERMÉKET VÁLASZT, 

ANNÁL JOBBAN JÁR. EGY SZERKEZETKÉSZ HÁZ
AKÁR KIZÁRÓLAG LEIER 
ÉPÍTŐANYAGOKBÓL IS 

FELÉPÍTHETŐ!

LSK 14/5 fm
kéményrendszer LUX betoncserép

- szín: fekete
- anyagszükséglet: 10 db/m2

- 2290 Ft/m2

MULTIKERAM 
LAS 14/5 fm kéményrendszer

33
év

LE

IER KÉMÉNY

GARANCIA

33
év

LE

IER KÉMÉNY

GARANCIA

A Magyarországi 
Kéményseprőmesterek 
Szövetsége ajánlásával

TOSCANA betoncserép
- szín: terra
- anyagszükséglet: 10 db/m2

- 1720 Ft/m2

TOSCANA
- szín: terra
- anyagszükséglet: 10 db/m
- 1720 Ft/m

www.leier.hu

ARCHITEKTÚRA kerítéskő
- méret: 40×20 cm
- vastagság: 20 cm
- anyagszükséglet: 12,5 db/m2

HOMOKBEIGE

144 990 db

172 db

277 990 db

229 db

1 760 db2 480 db

Az ár tartalmazza a komplett kéményrendszert minden tartozékával 
együtt, helyszínre szállítva. 

(1 db tisztítóajtóval. A beépítéshez M5 osztályú falazóhabarcs alkalmazása javasolt. 
Az árakról érdeklődjön értékesítőinknél. A feltüntetett ár a raklap költséget, 
betétdíjakat nem tartalmazza.)

GAIA burkolólap
- méret: 40×60×3,8 cm
- vastagság: 3,8 cm
- színek: marmor, platinaszürke, homokbeige, zafírfekete
- anyagszükséglet: 4,1 db/m2

A feltüntetett árak telephelyeinken érvényes bruttó árak. 

ARCHITEKTÚRA
- méret: 40×20 cm
- vastagság: 20 cm
- anyagszükséglet: 12,5 db/m



333
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel 
megrendelhetőek. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek. www.ujhazcentrum.hu

20 év nagy idő, éppen ezért szeretnénk emlékezetessé tenni 
a kerek évfordulót. Játsszon velünk, és ünnepeljük együtt az újHÁZ 
Centrum alapításának 20 éves évfordulóját! 1 millió Ft értékű 
Ajándékutalványától mindössze három lépés választja el:

Játsszon velünk, és valósítsa meg 
elképzeléseit a 20 éves újHÁZ Centrummal!

A játék időtartama: 2017. 09. 01 — 09. 30.

www.ujhazcentrum.hu

Jubileumi
nyereményjáték

Legyen Öné 1 000 000 Ft értékű 
Ajándékutalványunk!

Írja meg nekünk, mire 
költené nyereményét!

Töltsön fel az átalakítás 
előtti állapotról egy fényképet!

Bízzon a szerencséjében, és nyerje 
meg Ajándékutalványunkat!

A feltüntetett árak 
telephelyeinken 
érvényes bruttó árak.

®

Multipor ásványi 
hőszigetelő lap
Belső oldali hőszigetelés.
Egyedülálló anyagszerkezete révén aktív 
módon kezeli a lakótér páraháztartását, 
ezzel komfortos lakóklímát biztosítva.
- méret: 600×500×75 mm/db
- anyagszükséglet: 3,33 db/m2

- szín: fehér

YTONG PVE
válaszfalelem
-  méret: 

600×200×100 mm
-  anyagszükséglet 

8,23 db/m2**
- szín: fehér

1 105 db

Ytong Lambda 500 GT
A teherhordó hőszigetelés. 
Alacsony energiaigényű épületek falazata. 
Kiegészítő hőszigetelés nélkül teljesíti 
a jövő legszigorúbb követelményeit is.
- méret: 500×200×500 mm
- anyagszükséglet: 9,88 db/m2**
- szín: fehér
- U= 0,17 W/m2K

1 895 db

Porotherm 38 Klíma Profi
Energetikai besorolásunk*: A+
U értéke=0,24 W/m2K**
41%-kal jobb hőszigetelő képesség
- anyagszükséglet: 16 db/m2

- méret: 38×25×24,9 cm

Kötőanyag az árban!

Kötőanyag az árban!

Porotherm 44 Klíma Profi
Energetikai besorolásunk*: A++
U értéke=0,22 W/m2K**
39%-kal jobb hőszigetelő képesség
- anyagszükséglet: 16 db/m2

- méret: 44×25×24,9 cm

A
+++

O
K
O
S
T
É
G
L
A

669 db

Kiváló energetikai minőség OKOSTÉGLÁVAL!
shop.wienerberger.hu

544 db

475 db

**0,25 cm fugavastagság, 
vékony ágyazatú 
habarccsal falazva.

a kerek évfordulót. Játsszon velünk, és ünnepeljük együtt az újHÁZ 
Centrum alapításának 20 éves évfordulóját! 1 millió Ft értékű 
Ajándékutalványától mindössze három lépés választja el:

elképzeléseit a 20 éves újHÁZ Centrummal!

www.ujhazcentrum.hu

előtti állapotról egy fényképet!

Bízzon a szerencséjében, és nyerje 
meg Ajándékutalványunkat!

*  Az ENERGETIKAI BESOROLÁS tégláinkra bevezetett jelölésünk, amely a vásárló eligazodását segíti tégláink 
különböző hőszigetelő képessége között. A Porotherm okostéglák hőszigetelő képessége 40–60%-kal jobb, 
mint a hagyományos nútféderes tégláké. 

**  A feltüntetett U értékek az érvényes Porotherm Alkalmazási és tervezési útmutató alapján, az abban 
meghatározott műszaki feltételekkel lettek megadva.

A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos költségeket nem tartalmazzák! A járulékos költségeket, szállítási díjakat 
a shop.wienerberger.hu oldalon lehet kikalkulálni, ill. a kereskedőpartnerrel kell egyeztetni.

A
+
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T
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L
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A feltüntetett árak telephelyeinken érvényes bruttó árak. 
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Költségkalkuláció

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

1 350 db

S2 Flex rugalmas
csempe- és járólapragasztó
120 cm-es burkolóanyagokhoz
- kül- és beltérben
- kő-, gres- és kerámialapokhoz
- padló- és falfűtéshez
-  cement- és műgyantakötésű, kenhető 

vízszigeteléseken is alkalmazható
- 20 kg/zsák
- 415 Ft/kg

3 350 zsák
2 490 vödör 8 300 zsák

1 430 zsák

SilverCol 
Flexibilis fugázó
- kül- és beltérben
-  extra kopásállóság, 

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

bekeverhető 
- megnövelt szavatosságú (2 év)
- 5 kg/vödör
- 498 Ft/kg

Premium
kézi alapvakolat 
-  kül- és beltérben
- anyagában simítható
-  jó páraáteresztő képességû
- megnövelt szilárdságú 
-  kézi felhordásra optimalizálva
- 40 kg/zsák
- 35,75 Ft/kg

Szaniterszilikon
-  5×5 mm fugakeresztmetszet ese-

tén 12 fm-re elegendő
- kül- és beltérben
-  kültéri burkolatok, valamint vizes 

helyiségekben csempék, járóla-
pok, szanitertermékek csatlakozási 
és tágulási hézagainak kitöltésére 
alkalmas 

- 310 ml/db
- 4,35 Ft/ml

S1 Flex flexibilis csempe- 
és járólapragasztó
- kő-, gres- és kerámialapokhoz
- padló- és falfûtéshez
- nagy méretû burkolóanyagokhoz
- kül- és beltérben
- 20 kg/zsák
- 167,50 Ft/kg

Keresse minőségi hőszigetelő rendszerünket!
 Széles színválaszték
  Már szilikon vakolattal is

*Részletekről érdeklődjön kereskedéseinbken.

8 cm-es rendszerár 
fehér vakolattal:

12 cm-es rendszerár 
fehér vakolattal:

2709 m2

3377 m2

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

A rendszeráraink tartalmazzák 
a polisztirol lemezt (1 m2/m2), üvegszövethálót (1,1 m2/m2), 
polisztirolragasztót (6 kg/m2), vakolatalapozót (0,2 kg/m2) 
és az újHÁZ Szuper fehér akril vakolatot (2,5 kg/m2).

A rendszeráraink tartalmazzák 

10 év 
garancia*

Részletek a hátoldalon!
Elindult hŐSZIgetelő játékunk!



8 cm vastagság: 
3 199 Ft/m2

10 cm vastagság: 
- kiszerelés: 0,25 m3

5 cm vastagság:

1 999 m2

15 cm vastagság:
- kiszerelés: 0,225 m3 
3 546 Ft/m2

Fokozott 
hõszigetelő 
képesség

Nedvességre 
nem érzékeny

Fényvisszaverő 
réteg

Homlokzati 
hőszigetelés

GRAFIT REFLEX® 

Homlokzati hőszigetelő lemez fényvédelemmel
- méret: 50×100 cm

UNI Plus 18 5 fm kéményrendszer 
- hőszigetelt kerámiabélésű kéményrendszer

Az ár tartalmazza egy 5 fm-es 18-as átmérőjű, UNI 
Plus kémény minden tartozékát helyszínre szálltva. 
(1 db tisztítóajtóval. A betonelemek összeállítását H30 minőségű 
habarccsal ajánljuk, az árakról érdeklődjön kereskedéseinkben.)

Kéményépítés előtt, kérjük, egyeztessen a helyi tüzeléstechnikai vállalattal!

- széles méretválaszték
- megbízható minőség
- meglévő épület új kéményeként is jó választás
- 30 év írásos garancia

MINDEN KÉMÉNY
SZERETNE EGY KICSIT
SCHIEDEL LENNI…

A Schiedel UNI Plus kéményeket kandallókhoz, 
cserép- és szobakályhákhoz ajánljuk.

199 000

A szakértő tippje: 
Adapter a bekötéshez 
– tökéletes kapcsolat 
a kályha és a kémény között!

555
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel 
megrendelhetőek. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek. www.ujhazcentrum.hu

MINDEN KÉMÉNY

2 420 m2

1 059 m2

809 m2

889 m2

319 m2

Domo Plus Twin 10/5
Nem terhelhető üveggyapot filc
- méret: 2×8400×1200 mm
- vastagság: 50 mm
- csomag: 20,16 m2

Domo Plus 14
Nem terhelhető üveggyapot filc
- méret: 6400×1200 mm
- vastagság: 140 mm
- csomag: 7,68 m2

Akuplat 
Nem terhelhető üveggyapot lemez
- méret: 1200×600 mm

- vastagság: 100 mm
- csomag: 7,20 m2

- vastagság: 50 mm
- csomag: 20,16 m

Domo Plus 14
Nem terhelhető üveggyapot filc
- méret: 6400×1200 mm
- vastagság: 140 mm
- csomag: 7,68 m

Domo Plus Twin 10/5
Nem terhelhető üveggyapot filc
- méret: 2×8400×1200 mm

- vastagság: 75 mm 
- csomag:  8,64 m2

Fokozott hőszigetelés – Jó Önnek, jó a környezetnek!
A termék hőszigetelő képessége 23%-kal jobb a megszokott fehér 
színű homlokzatszigetelő anyagokhoz képest. A lapok egyik oldalára 
felhordott világos színű festékréteg révén biztonságosabb a kivitelezés. 
A GRAFITREFLEX® különösen jól használható felújítás esetén, amikor 
a rendelkezésre álló rétegvastagságban minél kedvezőbb hőszigetelési 
értéket szeretnénk elérni. Ideális választás költséghatékony és közel nulla 
energiaigényű épületekhez!



Ha szeptember 1 és október 17 között Mapetherm 
hőszigetelő rendszert vásárol, a Mapei visszaadja

Önnek a Silancolor termékek árának 10%-át.

Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció6

ÉLETRE ÉPÍTVE Országosan 80 telephelyen

Gondoskodás.  
A Baumit hőszigetelő rendszerek szakterülete

Baumit  nyeremény játék

NYEREMÉNYJÁTÉKUNK IS 
GONDOSKODIK A JÓ VÁLASZTÁSRÓL!
Vásároljon legalább 100 m2 felületre elegendő Baumit hőszigetelő rendszert, 
regisztráljon a vásárlást igazoló számlával a nyerjenabaumittal.hu oldalon és nyerhet!

A nyereményjáték időtartama: 2017. március 1. – november 30. 
További részletek a nyerjenabaumittal.hu oldalon.

Minden érvényes  
pályázat jutalma
30.000 Ft értékű  
Kika vásárlási utalvány

Minden 50. érvényes pályázat 
visszanyeri a Baumit 
hőszigetelő rendszer 
 árának 100%-át

Lewell NA 320 Kültéri 
aljzatkiegyenlítő 25 KG
Különösen ajánlott kültérben kerti utak, 
járdák, erkélyek és teraszok kiegyenlítésére 
burkolattal ellátva.
- önterülő és állékony
- lejtést adó felületre is
- 3-20 mm rétegvastagságig
- szálerősített
- kül- és beltérbe
- 139,96 Ft/kg
Anyagszükséglet: kb. 1,6 kg/m2/mm
Kiszerelés: 25 kg

Figyelünk az alapokra!
Új Lewell aljzatkiegyenlítők www.aljzatkiegyenlitok.hu

Lewell ST 330 Standard aljzatkiegyenlítő 25 KG
Sokoldalúan használható, beltéri sima felületek készítéséhez, hideg-
burkolatok ragasztása és melegburkolatok fektetése előtt 3-30 mm 
réteg vastagságig. Különösen alkalmas extrém egyenetlenségek kiegyen-
lítésére is. Könnyű feldolgozhatóság, jó terülés, megbízható minőség.
- önterülő
- szálerősített
- 3-30 mm rétegvastagságig
- zsugorodás kompenzált
- 119,96 Ft/kg
Anyagszükséglet: kb.1,6 kg/m2/mm
Kiszerelés: 25 kg

2 999 zsák

3 499 zsák



  Válassza a MAPEI tartós megoldását!

Ha szeptember 1 és október 17 között Mapetherm 
hőszigetelő rendszert vásárol, a Mapei visszaadja

Önnek a Silancolor termékek árának 10%-át.

10 cm-es RELAX grafitos EPS hőszigetelő 
lappal és Silancolor Tonachino, magas 
szilikontartalmú, öntisztuló, alacsony 
vízfelvételű (W3) és magas páraáteresztő 
képességű (V1) színes vékonyvakolattal.  
“A” színcsoport.

Az ár a következőket tartalmazza:
Mapetherm Ragasztótapasz: 8 kg/m²; hőszigetelő lap: 
1 m²/m²; dűbel: 6 db/m²; Mapetherm Net: 1,1 m²/m²; 
Silancolor Base Coat: 0,4 kg/m²; Silancolor Tonachino 
1,5 mm: 2,3 kg/m²

Az ár a következőket tartalmazza:

Ft
m2

5 219

777
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel 
megrendelhetőek. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek. www.ujhazcentrum.hu

Keraflex Easy S1
Cementkötésű ragasztó habarcs 
rendkívül hosszú nyújtott nyitott 
idővel. Használatával a burkoló-
lapok teljes hátoldali fedettsége 
könnyen biztosítható.

Keraflex Extra S1
Kiváló bedolgozási tulajdon-
ságokkal rendelkező, lecsúszás-
mentes nyújtott nyitott idejű 
cementkötésű ragasztóhabarcs 
kül- és beltérben.

Mapelastic
Kétkomponensű, rugalmas,
cementkötésű habarcs beton-
felületek, erkélyek, teraszok, 
fürdőszobák és úszómedencék 
védelmére és vízszigetelésére.

Kerabond T Plus
Fokozott terhelhetőségű, 
lecsúszásmentes, cementkötésű 
ragasztóhabarcs kerámia 
burkolólapokhoz.

Novoplan Maxi
Cementes önterülő kiegyenlítő 
habarcs hagyományos padló-
fűtésekhez és kompakt padló-
fűtés/hűtés rendszerkehez első-
sorban hidegburkolatok alá.

Keracolor FF Flex
Cementkötésű fugázóhabarcs 
6 mm fugaszélességig, kül- és 
beltérben.

Mapesil AC
Penészedésgátló technológiával 
készült ecetsavas szilikon hézag-
kitöltő 25%-os elmozdulásig.

Mapelastic 
AquaDefense
Felhasználásra kész gyors-
száradású rugalmas kent 
vízszigetelés.

4 715 zsák
4 882 zsák

29 414 szett 27 432 vödör

2 270 zsák 2 683 zsák 2 738 zsák 2 219 db

Anyag-
szükséglet: 
2-5 kg/m2

Kiszerelés: 
25 kg/zsák
- 188,60 Ft/kg

Anyag-
szükséglet: 
2-5 kg/m2

Kiszerelés: 
25 kg/zsák
- 195,28 Ft/kg

Anyag-
szükséglet: 
2-5 kg/m2

Kiszerelés: 
25 kg-os zsák
- 90,80 Ft/kg

Anyagszükséglet:
3,1 folyóméter/310 ml-es 
tubusnál (10×10 mm 
hézagméretnél)
Kiszerelés: 
310 ml/tubus
- 7,16 Ft/ml

Anyag-
szükséglet: 
hézagmérettől 
függően
Kiszerelés: 
5 kg/zsák
- 547,60 Ft/kg

Anyag-
szükséglet:
1,8 kg / m² 
rétegvastagság 
mm-enként.
Kiszerelés: 
25 kg/zsák
- 107,32 Ft/kg

Anyagszükséglet: 1,3 kg/m² 
minden mm rétegvastagsághoz.
Kiszerelés: 15 kg/vödör
- 1 828,8 Ft/kg

Anyag szükséglet: 
1,7 kg/m2 réteg vastagság mm-en-
ként simítóval felhordva; 2,2 kg/m2 
réteg vastagság mm-enként szórással 
felhordva.
Kiszerelés: 
32 kg/szett (tartalma:
24 kg-os A komponens,
8 kg-os B komponens)

- 919,19 Ft/kg

Mapetherm Premium
hőszigetelő rendszer 
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SikaMur InjectoCream-100
Injektálható talajnedvesség 
elleni szigetelés
Kinyomópisztollyal egyszerűen 
alkalmazható
-  anyagszükséglet: 33 cm 

vastagságú és 10 méter hosszúságú 
fal esetén a szigeteléshez kb. 5-6 db 
kiszerelés szükséges

- 600 ml/db
- 9,63 Ft/ml

www.ceresit.hu

Ceresit CT 42 Akril 
alapú festék
-  külső és belső térben is alkalmazható
- ásványi felületekre egyaránt felhordható
-  elérhető a Ceresit Colours of Nature® 

színeiben 
-  anyagszükséglet: kb. 0,3 l/m2, 2 rétegben
- kiszerelés: 15 l/vödör
- 1326,67 Ft/l

Ceresit CT 174 „kapart” hatású 
szilikon-szilikát vakolat
- alkalmazható kül- és beltérben
- szín: elérhető a Colours of Nature színeiben
-  anyagszükséglet: 2,5-2,8 kg/m2

- kiszerelés: 25 kg/vödör
- 328 Ft/kg

8 200 vödör

Ceresit CT 82 Ragasztótapasz
-  Ragasztótapasz expandált (EPS), extrudált 

(XPS) és „Grafit reflex” típusú polisztirol 
hőszigetelő tábla ragasztására és vakolat-
erősítő háló ágyazására

- szín: szürke
-   anyagszükséglet: 

ragasztáshoz: kb. 4 kg/m2

erősítő háló ágyazása: 
kb. 4–5 kg/m2

- kiszerelés: 30 kg/zsák
- 56,33 Ft/kg

Ceresit CM 16 Flexibilis burkolatragasztó gres lapokhoz
-  kül- és beltéri, vékonyágyas, fagyálló, 

csempe- és padlólap ragasztó kőporcelán 
(gres) lapokhoz (max. 80×80 cm) 

- padlófűtés esetén is alkalmazható
- szín: szürke
- anyagszükséglet: 3-6 kg/m2

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- 131,60 Ft/kg

3 290 zsák

Ceresit CE 40 Aquastatic vízlepergető, 
flexibilis fugázó 1-8 mm
-  kül- és beltéri, víz- és szennyeződéstaszító fugázó 
- kerámia-, üveg-, kő- és mozaiklapok hézagolására 
-  alkalmas padlófűtésre, gipszkartonra 

és faforgácslapra történő burkolás esetén is
- szín: 32 féle színben
- anyagszükséglet: 0,2-0,6 kg/m2

- kiszerelés: 5 kg/vödör
- 498 Ft/kg

2 490 vödör

és faforgácslapra történő burkolás esetén is

vödör

és faforgácslapra történő burkolás esetén is

-  anyagszükséglet: 2,5-2,8 kg/m
- kiszerelés: 25 kg/vödör

vödör

19 900 vödör

1 690 zsák

- ásványi felületekre egyaránt felhordható

, 2 rétegben

vödörvödör

SikaTop Seal-107
2 komponensű, közepesen rugalmas 
vízzáró készhabarcs ragasztott kerámia 
burkolat alatti szigeteléshez
-  anyagszükséglet kész habarcsból:

1,5 kg/m2/mm 
- min.vastagság 2 mm
-  kiszerelés: 25 kg/szett 

(20 kg-os zsák 
és 5 kg-os kanna)

- 488 Ft/kg (zsák)

12 200 szett

5 779 db



HEXALINE 2.0 folyóka 
horganyzott acél ráccsal
Fekete műanyag folyóka 
horganyzott acél ráccsal 
Felhasználási terület: udvar, 
kert vízelvezetése
- méret: 1000×120×80 mm

455 fm

2890 fm 2 690 fm

837 db

Műanyag gyeprács
Zöld műanyag gyeprács 
Felhasználási terület: kert, 
parkolófelület kialakítása
- méret: 60×40×3,8 cm
-  anyagszükséglet:

4,42 db/m2

- 3 699,54 Ft/m2

Epoxi lemosó
3 féle szivaccsal, 120×250 mm

Berni vakolatkanál
acél, 140 mm, 160 mm

600 g
600 g

Mágneses 
ácskalapács "PICARD"

Richter alumínium lehúzóléc 
2 m

Rozsdamentes glettelő 
Soft fogantyúval
profi, 280×130 mm

Rozsdamentes fogazott 
glettelő Soft fogantyúval
profi, 8×8 mm, 10×10 mm

Kőműves kalapács "PICARD" Makita gyémánttárcsa 
szegmenses

6 900 db5 990 db

590 db

1 890 db

1 990 db

1 990 db

4 990 fm

DN 100 FF drain cső
Citromsárga tekercses perforált cső 
Felhasználási terület: ház körül, 
rétegvíz elvezetése
- átmérő: 104 mm

HEXALINE 2.0 folyóka 
 Microgrip felülettel
Fekete műanyag folyóka műanyag ráccsal 
Felhasználási terület: udvar, kert vízelvezetése
- méret: 1000×120×80 mm

25 900 db

SELF EuroLine folyóka 
horganyzott acél ráccsal 
Polimerbeton folyóka 
Felhasználási terület: 
terasz, udvar, kert vízelvezetése
- méret: 1000×120×97 mm

837 db

Fekete műanyag folyóka műanyag ráccsal 
Felhasználási terület: udvar, kert vízelvezetése

29 900 db

3 990 db

trapéz

3 990 db

H profil

6 790 db

2 libellás

1 490 db

1 650 Ft/db
4 190 Ft/db

átm: 115 mm 

átm: 125 mm

átm: 230 mm

Dekopír-
fűrész 
705 W, 
kofferben,
fordulatszám 
szabályzás

Hitachi sarokcsiszoló 
ajándék gyémánttárcsával

230 mm, 2200 W

999
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel 
megrendelhetőek. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek. www.ujhazcentrum.hu

SELF EuroLine folyóka 

MERKBAU



Ragno Freetime fahatású gres 
porcelán padlólapok
- méret: 12,5×50 cm 
-  ötféle színváltozatban 

(Avorio, Fumo, Marrone, Miele, Rovere)

Paradyz Meisha fali csempék
- méret: 30×60 cm
-  matt felület, háromféle 

letisztult színben 
(Beige, Brown, Bianco)

Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció10
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Robin Wood Hell
cikkszám: MF 4617
- 8 mm

Kreideiche
cikkszám: MF 4626
- 7 mm

Chalet Eiche Hell
cikkszám: MF 4638
- 7 mm

Egyes termékek:

3 990 m2 5 490 m2

Timeless Oak
cikkszám: M 1205
- 12 mm

Gala Oak Titan
cikkszám: M 1016
- 10 mm

MINŐSÉGI LAMINÁLT PADLÓLAPOK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
Keresse világos, közepes és sötét árnyalatainkat, 
valamint Prestige termékeinket 7-12 mm-es vastagságban, 40 féle színben.

2 290 m2-től

7 mm vastagságú laminált burkolat esetén.
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Laufen 
mosdó tál 
cikkszám: 
8.1296.4.000.109.1

Jika Pure fali wc
ülőke nélkül, cikkszám: 
8.2042.3.000.000.1

Jika Cubito 
Mosdó
65 cm, cikkszám: 
8.1042.2.000.104.1

Laufen Rimless
Pro fali wc
ülőke nélkül, cikkszám: 
8.2096.6.000.000.1

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

18 990 db

Logis egykaros 
mosdócsaptelep 
100 automata 
lefolyógarnitúrával,
cikkszám: 71100000

24 690 db

Logis egykaros 
zuhanycsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez,
cikkszám: 71600000

Logis egykaros 
zuhanycsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez,
cikkszám: 71600000

21 690 db

Logis egykaros 
kádcsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez,
cikkszám: 71400000

Logis egykaros 
kádcsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez,
cikkszám: 71400000

26 990 db

69 990 db

BauEdge egykaros 
mosdócsaptelep 
húzórudas leeresztő-
garnitúrával, 
cikkszám: 
23328000

15 490 db

BauEdge egykaros 
zuhanycsaptelep  
cikkszám: 23333000

15 990 db

BauEdge egykaros 
kádcsaptelep
cikkszám: 
23334000

18 490 db

39 990 db 22 490 db

BauEdge egykaros 
mosogatócsaptelep 
elforgatható 
kifolyóval,
cikkszám: 
31367000

20 990 db

49 490 db

Standard Plus felső 
kilincses fa tetőtéri ablak
GLL MK06 1061, 78×118 cm

Új, energiahatékony tetőablak 
3-rétegű üvegezéssel 
a megfizethető energia-
takarékosságért. 
Uwérték=1,1 W/m² K
Garancia: 10 év

Standard felső kilincses 
fa tetőtéri ablak 
GZL MK06 1051, 78×118 cm

Időtálló tetőtéri ablak optimalizált 
2-rétegű üvegezéssel 
a kevesebb fűtésszámláért.
Uwérték=1,3 W/m² K
Garancia: 10 év

Az árak nem tartalmazzák a beépítéshez szükséges burkolókeretet. *Részletek a velux.hu-n

62 140 db

81 399 db

„Mi már lecseréltük a régi 
tetőablakunkat kettő újra.”

Cseréljen Ön is!

Guttatec Top zsindely 
téglány és hódfarkú
Hasznos fedett felület: 3 m2/csomag
- súly/m2: 
- téglány: 10,9 kg 
- hódfarkú: 10,5 kg
- színek: vörös, barna, zöld, fekete
- méret: 1000×360 mm*

Zsindelyalátét

Tetőfedő zsindely 15 év garanciával!

1699 m2

419 m2

* +/- 3% eltérés lehetséges a megadott mérethez képest.

- 1 tekercs: 15 m2



A CREATON modern klasszikusa, a DOMINO 
a kerámiacserepek évezredes hagyományait 
és a legkorszerűbb fejlesztéseket ötvözi egy-
mással. Formális kifejezőerejével, minőségével, 
megbízhatóságával és gazdaságosságával egy 
csapásra a tetőfedők és az építtetők nagy ked-
vencévé vált.

Róna szegmensvágású 
Hornyolt 
kerámia tetőcserép sima felülettel
- szegmensvágású
- szín: natúrvörös
- anyagszükséglet: 17,97 db/m2

- 2 642 Ft/m2

Hortobágy
Szegmensvágású hornyolt 
kerámia tetőcserép
- szín: natúrvörös
- anyagszükséglet: 17,97 db/m2

- 2 642 Ft/m2

Kapstadt, planar
Sík felületű beton tetőcserép
- szín: fekete
- anyagszükséglet: 9,80 db/m2

- garancia: 30 év
- 2 653 Ft/m2

Verona, planar
Attraktív beton tetőcserép
- szín: sötétvörös
- anyagszükséglet: 9,70 db/m2

- garancia: 30 év
- 2 270 Ft/m2

Balance 
Tetőkialakítás biztonságosan, 
gazdaságosan és szépen
-  nagy formátummal sajtolt 

kerámia tetőcserép
- szín: NUANCE rézvörös engóbozott
- anyagszükséglet: 8,40 db/m2

- 2 717 Ft/m2

Rapido 
Rugalmas, nagy formátumú 
kettős bordájú sajtolt 
kerámia tetőcserép
- szín: NUANCE téglavörös engóbozott
- anyagszükséglet: 8,10 db/m2

- 2 537 Ft/m2

313 db

beton

beton

Magnum
Gazdaságos megacserép
- szín: NUANCE rézvörös engóbozott
- anyagszükséglet: 8,20 db/m2

- 2 898 Ft/m2

353 db

323 db

Domino
Minimalista stílusú kerámia síkcserép
- szín: NUANCE palaszürke engóbozott
- anyagszükséglet: 12,40 db/m2

- 5 602 Ft/m2

452 db

147 db

147 db

271 db

234 db

Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció12
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www.creaton.hu

SZÍNAKCIÓ! 
Engóbozott natúrvörös áron, bizonyos feltételek esetén.*

*Amennyiben az alábbi kiegészítők közül 5-ből minimum 3-at vásárol, 
valamennyi, az akcióban szereplő engóbozott színt natúrvörös áron kapja meg.
Kiegészítők: kúpalátét, hófogó, tetőáttörés, szellőző- vagy taréjszellőző cserép, 
oromszegély. Részletek: www.creaton.hu



Zenit Resistor
Beton tetőcserép
-  szín: carbon, onix, 

gránit, grafit, grosso
-  felületkezelés: Resistor
-  anyagszükséglet: 

10,75�11,90 db/m2

- 3010�3332 Ft/m2

Synus 
ColorSystem
Beton tetőcserép
-  szín: tégla, sötét-

barna, fekete
-  felületkezelés: 

ColorSystem
-  anyagszükséglet: 

9,80�10,42 db/m2

- 1754�1865 Ft/m2

Rundo ColorSystem
Beton tetőcserép
-  szín: tégla, sötétbarna, 

antracit, bordó
-  felületkezelés: ColorSystem
-  anyagszükséglet: 

10,75�11,90 db/m2

- 2204�2440 Ft/m2

A ClimaControl felületkezelésről bővebb
 információt a www.terranteto.hu oldalon talál.

Synus 
ColorSystem

barna, fekete

ColorSystem
Beton tetőcserép
-  szín: tégla, sötét-

barna, fekete

- 1754�1865 Ft/m

barna, fekete
-  felületkezelés: 

ColorSystem
-  anyagszükséglet: 

9,80�10,42 db/m
- 1754�1865 Ft/m

-  felületkezelés: ColorSystem
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www.terranteto.hu

BOLERO 
FusionColor
Kerámia tetőcserép
- szín: terrabarna
-  anyagszükséglet:

8,8 db/m2-től
- 226 Ft/db

FIGARO
FusionProtect
Kerámia tetőcserép
- szín: bazalt
-  anyagszükséglet:

11,6 db/m2 -től
- 310 Ft/db

NATIVA téglavörös 
és NATIVA Plus 
téglavörös
Kerámia tetőcserép
- szín: téglavörös
-  anyagszükséglet:

8,8 db/m2-től
- 215 Ft/db

KÉKES Íves
Kerámia tetőcserép
- szín: téglavörös
-  anyagszükséglet:

18 db/m2-től
- 2 574 Ft/m2-től

TWIST 
FusionColor
Kerámia tetőcserép
-  szín: terrakotta és terrabarna 
- anyagszükséglet: 8,8 db/m2-től
- 226 Ft/db
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280 db

179 db205 db

143 db 1 890 m2-től 1 990 m2-től 3 596

most ALAPÁRON

Akciós ár! Akciós ár! Akciós ár! Akciós ár!

ClimaControl

Zenit ClimaControl 
Beton tetőcserép
- szín: space, moon, mars
- felületkezelés: ClimaControl
-   anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

- 3161–3499 Ft/m2

- 226 Ft/db

1 990 m2-től

terrabarna

Zenit ClimaControl 
Beton 
- szín: space, moon, mars
- felületkezelés: ClimaControl
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Standard 
ColorSystem
Beton tetőcserép
- szín: fekete
-  felületkezelés: 

ColorSystem
-  anyagszükséglet: 

9,80�10,42 db/m2

- 1695�1803Ft/m2

Standard
Beton tetőcserép
-  szín: meggypiros, 

mogyoró  barna, barna
-  anyagszükséglet: 

9,80�10,42 db/m2

- 1695�1803Ft/m2

173 db

173 db

A ClimaControl felületkezelésről bővebb

space

moon

294 db

Az akció 2017. 09. 01-től 10. 31-ig, ill. a készlet erejéig érvényes. A hirdetésben és az online felületeken szereplő fotók tájékoz-
tató jellegűek, a színek a valóságostól eltérhetnek! Vásárlás előtt tekintse meg a termékeket az építőanyag kereskedőknél!

A TONDACH Magyarország Zrt. a WIENERBERGER csoport tagja.

m2-től

131313
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel 
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Standard

téglavörös 

Őszi akció a TONDACH kerámia tetőcserepekre
Modern és természetes TONDACH kerámia 
tetőcserepek a szélsőséges időjárás ellen!
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Asti® Natura lapok
-  világos-, közép-, sötétszürke
-  homokbarna (csak 3,8 cm vastagságban 

kapható)
-  60×30×3,8 cm
- 60×30×8 cm 
-  60×15×8 cm 

Őszi ajánlatunk

Asti® Colori lapok
-  cappuccino, borvörös-fekete, napfény sárga, 

füstbarna, grafit-fehér, smaragd-antracit 
-  60×30×3,8 cm
-  60×30×8 cm

Rivago kerítés

szürke színben már
2 890 Ft/m2

betonszürke színben
4 490 Ft/m2

homokbarna színben
4 790 Ft/m2

szürke színben már
3 540 Ft/m2

Citytop® Smart térkő
-  karamell, középbarna, 

barna mix (képen), ôszilomb 
és szürke színekben

- 20×13,3 cm
- vastagság: 5 cm

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

homokbarna, limoncello, borostyán, 
grafit-ezüst és betonszürke színekben

-  20×40 cm, 40×40 cm, 60×40 cm 
- vastagság: 6 cm

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

szürke-fehér, szürke, fahéjbarna 
színekben

-  20×10 cm, 20×20 cm, 20×30 cm
- vastagság: 6 cm

Picola lapok
-  világosszürke, fövenybarna 

(képen), vegyeskavics 
(Picola Party) színekben

-  40×40 cm
- vastagság: 3,8 cm
- anyagszükséglet: 6,1 db/m2

Fedlap: 47×27×5 cm, középszürke

világos beige, mokka: 1 230 Ft/db

5 140 m2

 60×15×8 cm-es méret

60×30×3,8 cm-es méret

Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció14
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Félkô: 20×20×16 cm, középszürke

világos beige, mokka: 345 Ft/db
280 db

Normálkô: 40×20×16 cm, 
középszürke

világos beige, mokka: 690 Ft/db
560 db

Nagykő: 60×20×16 cm, 
középszürke

világos beige, mokka: 1 035 Ft/db
840 db

Kerttervezés a zsebedben

Már ma valósítsd meg álmaid 

kertjét új applikációnkkal!

Semmelrock_GVApp_10x10cm_Layout 1  2017.02.21.  11:54  Page 1

1 090 db-tól

775 db-tól

990 db

3 240 m2 4 590 m2

650 db

Turmalin
-  szín: antracit
-   anyagszükséglet: 

11 db/m2

- 9 174 Ft/m2

Tectura Protector
- szín: ébenfekete
-  anyagszükséglet: 

10,75 db/m2

- 3 053 Ft/m2 

Merito Plus
- szín:  rubinvörös, barna, antracit
- anyagszükséglet:  9,8 db/m2 
- 1 754,20 Ft/m2 

Római Novo
- szín: anracit
-  anyagszükséglet: 

9,8 db/m2 
- 2 195,20 Ft/m2 

834 db

Duna Thermo 
Protector
-  szín: antracit
-  anyagszükséglet: 

9,8 db/m2

- 2 587,20 Ft/m2

264 db179 db224 db 284 db

További kedvezmények °Cool csomag vásárlása esetén.

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

244 db

A JÓ TETŐ MEGTARTJA AZ OTTHON MELEGÉTCsökkentse fűtésszámláját Bramac ˚Cool tetőrendszerrel!

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

Római Protector
- szín: ébenfekete
-    anyagszükséglet: 

9,8 db/m2

- 2 391,20 Ft/m2
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KK fugahomok
25 kg/zsák

54 Ft/kg

1 350 zsák

Suave 6 cm-es térkő 
Személyautó forgalomhoz.
- anyagszükséglet: 13,02 db/m2 
- méret: 32×24 cm
- vastagság: 6 cm
- szín: antracit-melír 

Monte Christo 4 cm-es járdalap
Járda és terasz burkolásokhoz.
- anyagszükséglet: 6,25 db/m2 
- méret: 40×40 cm
- vastagság: 4 cm
- szín: citrin

3 900 m2

KK EXCLUSIVE 
EFFEKTIV NATUR

limone
Lapok

Lapvastagság: 4,2 cm

KK EXCLUSIVE 
EFFEKTIV NATUR

limone
Lapok

Lapvastagság: 4,2 cm

www.kavicsbeton.hu

40×60 cm

4680 Ft/sor

40×80 cm 5 715 db

15 990 m24 990 m2

16 990 m2

580 db

La Terrazza 4 cm-es térkő
Járda és terasz burkolásokhoz.
- anyagszükséglet: 50 db/m2 
- méret: 10×20 cm
- vastagság: 4 cm
- szín: őszilomb

2 900 m2

SAVARIA VARIO NATUR
homokkő, melírozott

Kővastagság: 6 cm
Soronként kapható (egy sor 0,9375 m2). 

Egy sor az alábbi méreteket tartalmazza:
3 db 15×25 cm; 3 db 25×25 cm; 
3 db 25×35 cm; 3 db 25×50 cm.

SELF
100-as folyóka + acélrács
- méret: 1000×122×95 mm



Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció16

ÉLETRE ÉPÍTVE

DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁGI ÚJHÁZ CENTRUM TELEPHELYEK: 

DOMBÓVÁR, Webépker Kft., 7200 Dombóvár, Földvár utca 35. (a vasútállomás mellett), (06-74) 465-747, 

www.webepker.hu • KAPOSVÁR, Webépker Kft., 7400 Kaposvár, Dr. Guba Sándor utca 36., (06-82) 333-260, 

www.webepker.hu • MOHÁCS, Gráf Trans Bt., 7700 Mohács, Budapesti út 55., (06-69) 302-894, 

(06-70) 333-5936, www.graftrans.hu • NAGYKANIZSA, Épforg Kft., 8800 Nagykanizsa, Magyar út 114-116., 

(06-93) 322-135, www.epforgkft.hu • PAKS, Pé-Me Kft., 7030 Paks, Fehérvári utca 31., (06-75) 510-580, 

www.ujhazpaks.hu • PÉCS, Léta-Ker Kft., 7631 Pécs, Tüskésréti út 48-50., (06-72) 324-939, 324-194, 

www.letaker.hu • SIKLÓS, Webépker Kft., 7800 Siklós, Harkányi út 36. (06-72) 351-025, www.webepker.hu 

• SIÓFOK, Sióház Centrum Kft., 8600 Siófok, Ipar utca 2., (06-84) 310-681, www.siohazcentrum.hu • 

SZEKSZÁRD, Sz+C Stúdió Kft., 7100 Szekszárd, Tartsay utca 30., (06-74) 511-833, www.szpluszcstudio.hu • 

TAMÁSI, Csepregi És Társa Kft., 7090 Tamási, Szabadság utca 92/A., (06-74) 471-157, 570-016, www.csepregi.hu
Kiadja: Új Ház Zrt. A feltüntetett árak forintban értendõek, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak esetleges változásának jogát fenntartjuk. A termékek 
telephelyeinken megvásárolhatóak, vagy rövid szállítási határidõvel megrendelhetõek. A termékek árai telephelyi átvétellel értendõk. Az esetleges 
nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk. A kiadványban szereplõ termékfotók illusztrációk.

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

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

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

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

A játék ideje: 2017. 09. 14. – 10. 21.
A sorsolás időpontja: 2017. 10. 24. A tájékoztatás nem teljeskörű, további részletek kereskedéseinkben és honlapunkon!

Elindult hŐSZIgetelő játékunk!

Töltse ki a regisztrációs űrlapot és töltse 
fel a vásárlást igazoló bizonylatot.

Bízzon a szerencséjében és nyerje vissza 
akár a hőszigetelés teljes összegét!

Vásároljon min. 100 m² felületre elegendő 
újHÁZ hőszigetelő rendszert.*

IDEJE BEVACKOLNI!
Most akár ingyen szigetelheti otthonát!

* Kizárólag családi házhoz vásárolt hőszigetelésre vonatkozik. 

Válassza az újHÁZ Centrum 
hőszigetelő rendszerét, 
és kis szerencsével akár 

ingyen szigetelheti otthonát!


