
Az akció időtartama: 

2017. 04. 05. – 05. 06. 

Dupla esély!Két játéK, Velünk csak nyerhet!  
Válassza ki, melyik termékünkre pályázik  
a Nyereményesőben, és legyen  
Öné Jubileumi játékunk 1 millió Ft  
értékű újHÁZ Centrum Ajándékutalványa is!

Könnyű és erős!

*További részletek: www.terranteto.hu

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

Terrán Synus ColorSystem tetőcserepek

most ALAPÁRON

179 db



teRÜletNyeRés HaNGGátlással!
Miért érdemes Önnek a ZajStopp hanggátló téglánkat  
beépítenie? Társasházak, szállodák teherhordó kerámia  
alapú lakáselválasztó falainak a Bakonytherm  
20 N+F ZajStopp hanggátló téglából történő építésével  
jelentős mértékű eladható nettó hasznos területet nyer,  
a más hanggátló téglákhoz viszonyított akár 10 cm-rel  
vékonyabb falazatvastagságnak köszönhetően!
ZajStopp 20 N+F: 20x37x24 cm, Rw = 55 (-1,-5) dB!
Az ár nem tartalmazza az országon belüli kiszállítás díját!

BaKoNytHeRm  
KéméNyReNDszeReK

Btp16 5 fm-es kémény
-  a samott cső körül  

ásványgyapot szigetelés 
-  1 tisztítóajtóval, vakolt  

fedlappal, helyszínre  
szállítva

miért rendkívül kedvező 
Önnek, ha most Bakonytherm 
kéményt vásárol?
-  A teljes rendszer természetes kerámia-

anyagokból készül, nem alkalmazunk 
betonelemeket!

- Mert magyar termék!
- Most kedvező áron vásárolhatja meg!

A kémény ára tartalmazza az 
országon belüli kiszállítás díját!

137 760*

445

9 780 m2

db

db

 *  Az ENERGETIKAI BESOROLÁS a gyártónak a saját tégláira bevezetett jelölése, amelyek  
a vásárlók eligazodását segítik a téglák hőszigetelő képessége között. A Porotherm  
téglák hőszigetelő képesége 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.

Porotherm 44 Thermo Profi
Energetikai besorolásunk*: A+++

U értéke = 0,14 W/m2K**

61%-kal jobb hőszigetelő képesség

Porotherm 44 Klíma Profi
Energetikai besorolásunk*: A++
U értéke = 0,22 W/m2K**
39%-kal jobb hőszigetelő képesség
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A feltüntetett árak  
telephelyeinken  
érvényes bruttó árak.

®

multipor ásványi 
hőszigetelőlap
Külső oldalon kiegészítő 
hőszigetelésként alaktartó, 
innovatív hőszigetelő anyag, 
melyet komplett építési 
rendszerként ajánlunk.
A külső oldali hőszigetelés 
- 600x500x150 mm
- 3,33 db/m2

ytoNG pVe 
válaszfalelem
- 600x200x100 mm
- 8,23 db/m2**

**  0,25 cm fugavastagság, 

vékonyágyazatú habarccsal 

falazva.

*címre leszállítva

1660 a 2018-as követelményeket is 
teljesíti egy rétegbendb

1415 db

661 db

ytoNG lambda NF+ Gt
Teherhordó hőszigetelő falazóanyag.
600x200x375 mm
- 8,23 db/m2**
- U=0,22 W/m2K
Alacsony energiaigényű  
épületek falazata.

Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció2

ÉLETRE ÉPÍTVE országszerte közel 80 telephelyen

Kiváló energetikai minőség OKOSTÉGLÁVAL!
www.okostegla.hu

1258 db



Btp16 5 fm-es kémény
-  a samott cső körül  

ásványgyapot szigetelés 
-  1 tisztítóajtóval, vakolt  

fedlappal, helyszínre  
szállítva

standard plus
felső kilincses tetőtéri ablak
GLL MK06 1061, 78x118 cm

Zárja le a hőhidat az ablak körül!

Válasszon eDW 2000  
beépítő készletet!
EDW MK06 2000, 78x118 cm

84 900 db

29 350 db

Megfizethető 
energiahatékonyság

Új tetőtéri ablak  
3 rétegű üveggel

Navarra-1 falburkoló 
Méret: 39x13x2–4 cm 
Felhasználhatósága:  
kül- és beltéri

Navarra-2 falburkoló 
Méret: 39x13x2–4 cm 
Felhasználhatósága:  
kül- és beltéri

Brick falburkoló 
Méret: 21–22x6,5x1,5 cm 
Felhasználhatósága:  
kül- és beltéri

5 990 m2

Inverno falburkoló 
Méret: 39x13x(08–1,7)cm 
Felhasználhatósága:  
kül- és beltéri

7 990 m2

7 990 m2

7990 m2

Cortona-2 falburkoló 
Méret: 39x13x4 cm 
Felhasználhatósága:  
kül- és beltéri

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!

www.ujhazcentrum.hu

7 990 m2

33
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel 
megrendelhetőek. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek. 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 terméket alkalmazza biztonságosan! Használat elõtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

1 390 db

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
- 34,75 Ft/kg

szaniterszilikon
-  5x5 mm fugakeresztmetszet esetén 

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

s1 Flex
Flexibilis csempe-  
és járólapragasztó
- kő-, gres- és kerámialapokhoz
- padló- és falfûtéshez
- nagy méretû burkolóanyagokhoz
- kül- és beltérben
- 20 kg/zsák
- 164,50 Ft/kg

Flex m
Flexibilis csempe- és járólapragasztó
- gres- és kerámialapokhoz
- padló- és falfûtéshez
- kis- és közepes méretû lapokhoz
- padló- és falfûtés esetén
- kül- és beltérben
- 25 kg/zsák
- 98,40 Ft/kg 

3 290 zsák2 490 vödör 2 460 zsák

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

Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció4

ÉLETRE ÉPÍTVE országszerte közel 80 telephelyen

1 390 zsák



www.ceresit.hu

Ceresit Ct 174
kapart hatású szilikon-szilikát vakolat
- anyagszükséglet: 2,5 kg/m2

- kiszerelés: 25 kg
- 328 Ft/kg

Ceresit Ct 54
szilikát alapú falfesték
- anyagszükséglet: 0,3 l/m2

- kiszerelés: 3,5 l 
- 1298,57 Ft/l

Extra flexibilis fagyálló  
burkolatragasztó gres lapokhoz

-  kerámia és kôporcelán lapok  
ragasztására (max. 80x80 cm)

- szálerôsített formula
-  biztonságos tapadás,  

padlófûtés esetén is
- nagy mechanikai igénybevételre
- 25 kg/zsák
- 123,60 Ft/kg

Dekoráljon fugával a csempék között  
– a 4 ôselem varázslatával

- vizes helyiségekben
-  gyors tisztíthatóság  

greslapok esetén
- erkélyen & teraszon
- természetes kövekhez 
- padlófûtés esetén
- 5 kg/vödör
- 438 Ft/kg

4 545 vödör

8 200 vödör

 
uNI plus 18-as 5 fm magas kémény  

Az ár tartalmazza a kémény minden  
tartozékát kiszállítással együtt.

- 70 éve megbízható termék az európai piacon
- 30 év teljeskörű garanciával
- ajánljuk kandallókhoz, cserépkályhákhoz
 és bármely nyitott égésterű berendezéshez

MINDEN KÉMÉNY
SZERETNE EGY KICSIT
SCHIEDEL LENNI…

A Schiedel UNI Plus samottbélésű, hőszigetelt kéményrendszer
biztonságos és hosszú élettartamú megoldás a kéménykérdésre!

202 350
A szakértő tippje: 
Adapter a bekötéshez  
– tökéletes kapcsolat  
a kályha és a kémény között!

Ceresit Ce 40 aquastatic  
vízlepergető flexibilis fugázó

Ceresit Cm 16 – Új s1 extra flexibilis formula

55
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel 
megrendelhetőek. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek. www.ujhazcentrum.hu

3 090 zsák

2 190 vödör



aquaBead | prémium élvédő  
gipszkartonra
- tartós és ütésálló
- vízzel aktiválható, belső öntapadó réteg
- kivételesen erős tapadás
- 3 m
- 652,67 Ft/m

Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció6

ÉLETRE ÉPÍTVE országszerte közel 80 telephelyen

25 kg
4 975 Ft/zsák 
199 Ft/kg

5 kg/zsák:

Rigips standard
Normál típusú gipszkarton 
hobbi felhasználásra.
- 2,4 m2/tábla
- 12,5 mm vastagságú

246 Ft/kg

Rigips super
A Super hézagoló anyag gipszkartonlapok hézagolására 
szolgál. Elô- és utóhézagoláshoz is  
használható hézagerôsítô szalaggal. 
Kiszerelések:  
5 kg; 25 kg/zsák

Blue acoustic
Kiváló megoldás a kis szerkezeti vastagsággal készülő magas  
hanggátlású és tűzgátlású szerkezetek építéséhez.

Ajánlott felhasználási területek:
· új lakásokban készülő álmennyezetek, előtétfalak, válaszfalak
·  felújításoknál épülő válaszfalak, előtétfalak, álmennyezetek
·  szállodák szobáit elválasztó válaszfalak, álmennyezetek, előtétfalak
·  kulturális intézmények és kereskedelmi épületek  
emelt hanggátlású szerkezetei

- 2,4 m2/tábla
- 12,5 mm vastagságú

965 m2

499 m2

1230 zsák

1 958 db

111 N Bitumenes 
bevonóanyag  
-  hevített bitumenes  

vízszigetelő bevonatok  
és vastagbevonatok alá 

- vízszintes és függőleges, 
  valamint enyhén nedves 
  alapfelületekre
- 5 l/vödör
- 1098 Ft/l

1 KS Folyékonyfólia 

LF 400 Bitumenes 
emulzió 
-  alapozó és tapadásjavító  

a bitumenes vastagbevonatok-
hoz, vízszigetelő lemezekhez

-  kül- és beltérben, betonra 
és falazatra, mattnedves 
alapfelületekre

- 5 kg/vödör
- 689 Ft/kg

- fürdőszobákba, zuhanyzókba
- felhasználásra kész
- gyors száradás
- rendkívül kiadós
- 4 kg/vödör
- 1747,50 Ft/kg

Hydro Basic 2K  
Vastagfólia
- kül- és beltérben is alkalmazható
- erkélyre, teraszra, zuhanyzókba
- kétkomponensű
- 20 kg/szett
- 749,50 Ft/kg

KGF 65 S1 Flex 
ragasztóhabarcs
- kenhető vízszigeteléshez
- nagyméretű lapokhoz is 
- teraszra, homlokzatra, 
  medencéhez is
- 25 kg/zsák
- 159,60 Ft/kg

DB 70  
Hajlaterősítő  
szalag 

5 490 vödör

3 445 vödör 3 990 zsák

6 990 vödör749 fm

14 990 szett

Tipp
Ahhoz, hogy a vízszigetelés 
tartós legyen, használja a 
Murexin vízszigetelő termé-
kek beépítésénél a rendszer-
kiegészítő elemeket (Murexin 
hajlaterősítő szalagok, külső 
és belső sarok, szigetelőman-
dzsetták.)



1049 m2

319 m2

1 m2 vakolatrendszer ár  
polisztirol nélkül:

8 cm vastagság: 
3 134 Ft/m2

5 cm vastagság:

1320 m2

77
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel 
megrendelhetőek. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek. www.ujhazcentrum.hu

1977 m2

15 cm vastagság:
1 249 Ft/m2 

10 cm vastagság:

unirol plus  
üveggyapot filc
-  jobb hőszigetelő képesség:  

λD=0,036 W/mK
-  takarékos megoldás: több fűtési 

energiamegtakarítás
-  hézagmentes térkitöltés: kíválóan 

befeszül a szerkezetbe
-  univerzális felhasználás: szarufák 

közé és alá, padlásfödémre

Keresse minőségi hőszigetelő rendszerünket!

A kép illusztráció.

10 év  
garancia*

* Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben!

Tartalma:  
polisztirol ragasztó (6 kg/m2),  
vakolatalapozó (0,2 kg/m2),  
fehér akril vakolat (2,5 kg/m2),  
üvegszövetháló (1,1 m2/m2).

Polisztirol: 6 cm

10 cm – 1910 Ft/m2

12 cm – 2 290 Ft/m2

 
Az árváltozás jogát fenntartjuk.

 széles színválaszték
  már szilikon vakolattal is

1150 m2

Domo plus üveggyapot filc
- nem terhelhető hőszigetelés 
-  tetőtér-beépítéseknél szarufák 

és szelemenek között és alatt, 
nemjárható padlásfödémeknél, 
járható padlásfödémeknél  
párafák között

-  álmennyezeteknél  
hangelnyelő anyagként

-  hővezetési tényező:  
λD= 0,038 W/mK

- tűzvédelmi osztály: A1
- 5 cm vastagság



atlas Concorde level fali csempék
-  Méret: 25x45 cm
-  Matt felület, öt féle letisztult színben  

(Almond, Beige, Greige, Grey, White)

paradyz Kwadro Firletka burkolatokparadyz meisha burkolatok
- Méret: 30x60 cm
-  Matt felület, három féle  

letisztult színben  
(Beige, Brown, Bianco)

- Méret: 25x33,3 cm
-  Matt felület, három féle  

modern színben  
(Beige, Nero, Viola)

Ragno Freetime fahatású gres porcelán padlólap
- Méret: 12,5x50 cm 
- Ötféle színváltozatban (Avorio, Fumo, Marrone, Miele, Rovere)

4 990 m2

Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció8

ÉLETRE ÉPÍTVE országszerte közel 80 telephelyen

5 290 m2

3 990 m2 2 960 m2

*



Bauedge egykaros  
kádcsaptelep
cikkszám:  
23334000

Bauedge egykaros 
mosogatócsaptelep 
elforgatható  
kifolyóval, 
cikkszám:  
31367000

logis egykaros  
zuhanycsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez,
cikkszám: 71600000

logis egykaros  
kádcsaptelep 
falsíkon kívüli szereléshez,
cikkszám: 71400000

Bauedge egykaros  
mosdócsaptelep  
húzórudas leeresztő- 
garnitúrával,  
cikkszám:  
23328000

Bauedge egykaros  
zuhanycsaptelep  
cikkszám: 23333000

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

logis egykaros  
mosdócsaptelep 
100 automata  
lefolyógarnitúrával,
cikkszám: 71100000

99
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel 
megrendelhetőek. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek. www.ujhazcentrum.hu

laufen  
mosdó tál 
cikkszám:  
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 pro fali wc
ülőke nélkül, cikkszám: 
8.2095.6.000.000.1

Lathi Oak

Neutral Eiche Brett

Toronto Oak

Lamington Oak

mINőséGI Német  
lamINált paDlólapoK

18 890 db 24 490 db

21 590 db 26 990 db

63 990 db

15 290 db 15 790 db

18 190 db

36 990 db 20 490 db

20 790 db

45 190 db

Keresse Világos, Közepes  
és Sötét árnyalatainkat,  
valamint Prestige  
termékeinket  
6–12 mm-es  
vastagságban,  
40 féle színben.

6 mm vastagságú  
laminált burkolat:

Egyes 
termékek 

1 790 m2-től

már

szálas WpC
- Felületkezelést nem igényel
- Tartós, könnyen tisztítható
-  Méretek: alaplap 146x23x2000 mm, 

párnafa 30x40x2000 mm,  
szegély 38x38x2000 mm

- Színek: Black, Chocolate, Brown
- rövid szállítási határidő
-  A megjelölt ár tartalmaz:  

1 m2-hez szükséges alaplapot,  
3 fm párnafát, 25 db klipszet

13 499 m2



A CREATON reformcserepei a legkorszerűbb 
fejlesztésekkel ötvözik hagyományos  
formavilágukat. Az exkluzív NUANCE  
kollekciót látva szembeötlő a különbség:  
az egyedülállóan sima, selyemfényű felület  
a karcolásnak és az ütéseknek is ellenáll. 

Róna
Hornyolt kerámia tetõcserép
- rézvörös engóbozott
- szegmensvágású 
- 18 db/m2

- 2642 Ft/m2 

Hortobágy
Hornyolt kerámia  
tetõcserép
-  natúrvörös
- 18 db/m2

- 2642 Ft/m2

Domino
Sajtolt kerámia tetõcserép
- palaszürke engóbozott
- 12,4 db/m2

- 5602 Ft/m2

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

- 2329 Ft/m2

Kapstadt
Beton tetõcserép
- sötétszürke, fekete
- 9,8 db/m2

- 2370 Ft/m2

Cantus
Sajtolt kerámia tetőcserép
- natúrvörös
- 13,4 db/m2

- 3717 Ft/m2

Göteborg
Beton tetõcserép
- klasszikus vörös
- 9,7 db/m2

- 2270 Ft/m2

Balance 
Sajtolt kerámia  
tetőcserép
-  sötétbarna  

engóbozott
- 8,4 db/m2

- 2329 Ft/m2

Verona
Beton tetõcserép
-  klasszikus vörös,  

sötétvörös
- 9,7 db/m2

- 1995 Ft/m2

Heidelberg 
Beton tetõcserép
- sötétbarna
- 9,7 db/m2

- 2270 Ft/m2

Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció10

ÉLETRE ÉPÍTVE országszerte közel 80 telephelyen

Bevezető ár! Bevezető ár!

288 db

147 db

147 db 277 db

277 db

242 db 234 db206 db

452 db

Engóbozott színek  
natúrvörös áron!

Prémium termékek alapáron*

* Balance, Rapido: téglavörös, rézvörös, borvörös, 
sötétbarna; Róna, Hortobágy: rézvörös, antik; 
Hódfarkú (Klassik): rézvörös; Cantus: rézvörös; 
Domino: rézvörös termékekre vonatkozik. 
További részletek a www.creaton.hu weboldalon.

234 db



Zenit Resistor
Beton tetőcserép
-  Carbon, Onix, Gránit,  

Grafit, Grosso
-  felületkezelés: Resistor
- 11–12 db/m2

- 2959–3228 Ft/m2

Standard 
ColorSystem
Beton tetőcserép
- fekete
-  felületkezelés: 

ColorSystem
- 10 db/m2  
- 1730 Ft/m2

Synus  
ColorSystem
Beton tetőcserép
-  tégla, sötétbarna, 

fekete
-  felületkezelés: 

ColorSystem
- 10 db/m2  
- 1790 Ft/m2

Rundo Resistor
Beton tetőcserép
-  Korall, Merlot,  

Mocca, Carbon
-  Felületkezelés:  

Resistor
- 11-12 db/m2

- 3025–3300 Ft/m2

*További részletek az ÚJ-Ház centrumokban  
és a www.terranteto.hu weboldalon.

Standard
Beton tetőcserép
-  meggypiros,  

mogyoró barna,  
barna

- 10 db/m2

- 1730 Ft/m2

Ko
ra

ll
M

oc
ca

C
ar

bo
n

www.terranteto.hu

PILIS
Kerámia tetőcserép
- téglavörös
-  egyenesvágású
- 17 db/m2-től
- 2499 Ft/m2

NATIVA PLUS
Kerámia tetőcserép
- téglavörös
- 8,8 db/m2-től
- 1989 Ft/m2

BOLERO 
FusionProtect
Kerámia tetőcserép
- néró
- 8,8 db/m2-től
- 3080 Ft/m2

TWIST  
FusionColor
Kerámia tetőcserép
-  terrakotta és terrabarna  

színekben
- 8,8 db/m2-től
- terrakotta: 2394 Ft/m2

- terrabarna: 2499 Ft/m2

1111
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel 
megrendelhetőek. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek. www.ujhazcentrum.hu
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Space

Mars

269 db

173 db

179 db

173 db

275 db

147 db 226 db 350 db

ÚJ szín

ÚJ szín

269 db

Bevezető ár!

Akciós ár!

Akciós ár!

ClimaControl

Zenit ClimaControl  
Beton tetőcserép
- Space, Moon, Mars
Felületkezelés: ClimaControl
- 11-12 db/m2

- 2959–3228 Ft/m2

Új tavaszi termékválaszték a TONDACH-tól!
www.tondach.hu

Újdonság

Újdonság
Újdonság

272 db

terrakotta

284 db

terrabarna

akár 10°C-kal ALACSONYABB 
HŐMÉRSÉKLET a tető alatt*



Hűsítő megoldás a kánikulában!

242 db

  15° - 85°
3,00 felület 

csomagonként  
(max. m2)

51
csomag / raklap

9,6
súly / m²

superglass® téglány zsindelyPlatina garancia | 5 Év

A PIAC MEGHATÁROZÓ 
ZSINDELYE

- gyönyörű színek 
- 15 év garancia 
-  20 éves gyártói jelenlét  

Magyarországon!

Te

ljes garanciális 

15 
Év 1599 m2

minden szín

Bramac Római protector
- téglavörös
- 9,8 db/m2

- 2371,60 Ft/m2

Bramac Reviva Novo
-  téglavörös, antracit
- 10,75 db/m2

- 2472,50 Ft/m2 

Bramac adria
- magico
- 9,8 db/m2

- 3018,40 Ft/m2 

tectura thermo protector
- antracit, sötétbarna
- 10,75 db/m2

- 3311,00 Ft/m2 

merito plus
-  rubinvörös, barna, 

antracit
-  9,8 db/m2 
- 1705,20 Ft/m2 

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

műkő oszlop-  
és kerítésfedlap  
- 20 cm – 70 cm szélességig

Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció12

ÉLETRE ÉPÍTVE országszerte közel 80 telephelyen

230 db 174 db

308 db

308 db

2 100 db-tól

30x30 cm szürke műkő oszlopfedlap



HEXALINE 2.0  
folyóka
- horganyzott acélráccsal
- 1 m

DN 100 FF  
drain cső
flexibilis, kemény 
PVC draincső
-  egyik végén  

karmantyúval 

HEXALINE 2.0 folyóka
fekete mûanyag ráccsal,  
Microgrip felülettel
- 1 m

455 fm

2 890 fm

2 690 fm

837 db

SELF Euroline polimerbeton 
folyóka 
-  horganyzott acélráccsal
- 1 m

Műanyag gyeprács
- méret: 60x40 cm
- 4,42 db/m2

- 3096,50 Ft/m2

Ékes szintező készlet
100 db ék, 100 db 1 mm/ 
0-12 mm kapu, 1 db fogó

Csempelyukfúró 
készlet 6 részes 
vídiás, 33,53,67,73 mm

Szivacsos  
simító nyéllel
180x340x40 mm

Térdpárna PROFI
flexibilis, 2 pántos

Burkoló vödör készlet  
24 literes, 5 részes

Kaparó spakli   
10 cm, hajlított

Makita fúró- 
csavarbehajtó  
készlet
71 db-os,  
profi

Hőlégfúvó
2000 W, 3 fokozat

MERKBAU

 sarokcsiszoló  
ajándék gyémánttárcsával
730 W, 125 mm

Li-Ion akkus 
fúró-csavarbehajtó
14,4 V/1,5 Ah,  
2 db akkuval,  
töltővel, lámpával,  
kofferben

1313
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel 
megrendelhetőek. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek. www.ujhazcentrum.hu

7 900 db

990 db

7 990 szett4 290 szett

2 990 db 3 390 db

12 900 szett 13 900 db 29 990 db 15 990 db

4 990 fm



asti® Natura lapok
-  világos-, közép-, sötétszürke, homokbarna 

(csak 3,8 cm vastagságban kapható)
-  60x30x3,8 cm; 4415 Ft/m2

- 60x30x8 cm; 7160 Ft/m2 

-  60x15x8 cm; 7770 Ft/m2

Tavaszi ajánlatunk

asti® Colori lapok
-  cappuccino, borvörös-fekete, 

napfénysárga, füstbarna, grafit-fehér
-  60x30x3,8 cm; 5470 Ft/m2

-  60x30x8 cm; 8215 Ft/m2

Rivago kerítés

szürke színben már 
2 690 Ft/m2

szürke színben már 
4 090 Ft/m2

szürke színben már 
3 290 Ft/m2

Citytop® smart térkő
-  karamell, középbarna  

barna mix (képen), ôszilomb  
és szürke színekben

- 20x13,3x5 cm

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

homokbarna, limoncello  
és betonszürke színekben

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

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

szürke-fehér, szürke, fahéjbarna 
színekben

-  20x10 cm, 20x20 cm, 20x30 cm

picola lapok
-  világosszürke, fövenybarna  

(képen), vegyeskavics  
(Picola Party) színekben

-  40x40 cm
- 3,8 cm vastagságban

Fedlap: 47x27x5 cm, középszürke

bézs, mokka: 1110 Ft/db

4 690 m2

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

zsindelyalátét

Tetőfedő zsindely 15 év garanciával!

1699 m2

419 m2

Házhoz szállítás Szaktanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció14

ÉLETRE ÉPÍTVE országszerte közel 80 telephelyen

Ezüst-Antracit Karamell Melange Terra-Antracit

SOMLÓ TRIÓ  
térkövekCsaK az  

újHáz  
Centrum  

kínálatában!

3 490 m2

Félkô: 20x20x16 cm, középszürke

bézs, mokka: 315 Ft/db
255 db

Normálkô: 40x20x16 cm,  
középszürke

bézs, mokka: 630 Ft/db
510 db

Nagykő: 60x20x16 cm,  
középszürke

bézs, mokka: 945 Ft/db
765 db

Kerttervezés a zsebedben

Már ma valósítsd meg álmaid 

kertjét új applikációnkkal!

Semmelrock_GVApp_10x10cm_Layout 1  2017.02.21.  11:54  Page 1

985 db-tól

795 db-tól

890 db

2 990 m2 4 190 m2

605 db
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KK
fugahomok

- 25 kg/zsák
- 38 Ft/kg

lisszabon  
kerti sütő

homok, avar színben

A térkő világa
www.kavicsbeton.hu

950 zsák29 990 db

Berlin Vario
- kôvastagság: 6 cm 

- soronként kapható: (egy sor: 0,848 m2), 
egy sor az alábbi méreteket tartalmazza:  

5 db 28x16 cm, 5 db 35x16 cm, 5 db 42x16 cm

andezithomok

szürke színben andezit melírozott színben

2 990 m2 3 990 m2

la terrazza térburkolókő 
barna melír színben
Vékony kialakításának 
köszönhetően megoldást  
jelenthet a régi felületek  
felújításában is. 
Méret: 10x20x4 cm 
Méret: 10x20x4 cm

2 900 m2

suave térburkolókő  
kagylóhéj színben 
Nagy méretű, elegáns  
megjelenésű térburkoló kő, 
természetes, egyedi vidám  
színben. Méret: 24x16x6 cm

3 870 m2



dÉlNyugAt-mAgyArorSZági újHáZ CENtrum tElEpHElyEK: 

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

www.webepker.hu • KApoSVár, Webépker Kft., 7400 Kaposvár, Dr. Guba Sándor u. 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 u. 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 u. 30., (06-74) 511-833, www.szpluszcstudio.hu  

• tAmáSi, Csepregi És társa Kft., 7090 Tamási, Szabadság u. 92/A., (06-74) 471-157, 570-016, www.csepregi.hu

A játék ideje: 2017. április 5. – május 6.
A sorsolás időpontja: 2017. május 22. További részletekért keresse fel honlapunkat!

résfolyóka fa tetőtéri ablak laminált padlólap zsindely üveggyapot filc

* Név: .............................................................................................................................................................................................................................................

* Cím:                                                    ...........................................................................................................................................................................................

Telefonszám:  ..............................................................................................

*  E-mail cím:  ..............................................................................................

bruttó 109 120 Ft értékben bruttó 154 775 Ft értékben 40 m2,
bruttó 139 600 Ft értékben

125 m2,  
bruttó 200 000 Ft értékben bruttó 200 000 Ft értékben

A nyereményjátékban kizárólag azok a nyereményszelvények
vesznek részt, amelyekben a „*”-gal jelölt részek hiánytalanul
kitöltésre kerülnek! A részletes játékszabályzatot keresse honlapunkon!

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

51 32 4

ACO Solid 800 mm résfolyóka  
+ szimpla felsőrész résfolyókához

Velux Standard Plus felső kilincses  
fa tetőtéri ablak (GLL 1061) 

három rétegű üveggel + beépítő készlet  
(EDW MK06 2000) választható méretben

Classen Adventure 
4V Philadelphia Oak  

8 mm laminált padlólap

IKO Superglass zsindely 
tetszőlegesen választható színben

Isover Unirol Plus 
üveggyapot filc tetszőlegesen választható 

vastagságban

Legyen Öné öt értékes AJÁNDÉKUNK egyike!

Töltse ki a kupont, válasszon EGY terméket,
melyet szeretne megnyerni!

Adja le a kupont a legközelebbi telephelyünkön!

Bízzon a szerencséjében, 
és legyen Ön az egyik nyertesünk!

NYEREMENYESO

' ''


