
széles választéka?”

„Minőségi építőanyagok

AZ IS VAN! 
Az akció időtartama:

2019. 04. 03. – 05. 11.

Gyűjtse és vásárolja le 
SuperShop pontjait már Nálunk is!*

* A SuperShop terminálok áprilisban kerülnek folyamatosan telepítésre  
kereskedéseinkben, elérhetőségéről érdeklődjön a pénztárnál.
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LSK 16/5 FM 
KÉMÉNYRENDSZER

183 420 Ft/szett*

SMART 16/5 FM 
KÉMÉNYRENDSZER

152 725 Ft/szett*

EUROLINE LAPOK

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

- szín: Roma, London
- 5000 Ft/m2

820 Ft/db

TAVERNA 
TÉRKŐ

-  méret: 10x20, 20x20,  
20x30 cm (vegyesen)

- vastagság: 6 cm
-  szín: füstantracit, kagylóhéj,  

mogyoró, gesztenye, macchiato, 
szalmasárga

5350 Ft/m2

A legjobb döntés, ha öko-építési rendszert, vagyis Leier Durisol terméket 
választunk. A rendszer az összes, fa és beton által kínált előnyöket 
egyesíti. Kiváló hő, -és hangszigetelő tulajdonsággal és nagyon jó hőtároló 
képességgel rendelkezik. Minden időjárási körülmény között alkalmazható. 
Az elemek technológiai összetétele kiváló páraelvezetést biztosít. 

A Durisolból készült fal bármilyen funkciójú épületben előnyösen fejti 
ki kiemelkedően jó hő, - és páraszabályozó képességét, amelynek 
köszönhetően a beltéri klíma kellemes, egészséges. Ehhez társul 
a szintén kiemelkedő hangszigetelő és hangelnyelő képesség, 
amely hozzájárulhat bármilyen környezetben álló épület komfortjához.

Közel nulla energiafelhasználású épületek Durisolból.
2020 után csak a közel nulla energiaigényű épületek kaphatnak 
használatbavételi engedélyt. Ezért már ma úgy kell tervezni 
és a megfelelő építőanyagokat, így a falazat anyagát is kiválasztani, 
hogy az a 2020 után életbe lépő szabályoknak megfeleljen. 
A Durisol ebben a tekintetben sem okoz csalódást: a választékban 
olyan vastagságú, integrált hőszigeteléssel ellátott elem is található, 
amely külső teherhordó falként használva megállja a helyét az épületek 
energiafelhasználására vonatkozó egyre szigorodó előírások között is.

DURISOL 
FALAZÓELEM 
DSs 30/12 L
-  U érték: 0,24 W/m2K külső 

hőszigetelés nélkül
- méret: 50×25×30 cm 
- súly: 11 kg/db 
- anyagszükséglet: 8 db/m2

KÖRNYEZETBARÁT 

ÉPÍTŐANYAG 

AZ ÉLHETŐ JÖVŐÉRT!

*  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.
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WIENERBERGER 
UNIVERSAL 16B

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

155 129 Ft/db**

WIENERBERGER 
UNIVERSAL 16K

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

182 999 Ft/db**

POROTHERM 38 
KLÍMA PROFI DRYFIX

-  méret: 25×38×24,9 cm
-  U érték: 0,24 W/m2K
-  anyagszükséglet: 16 db/m²

834 Ft/db*

POROTHERM 30 
KLÍMA PROFI DRYFIX

-  méret: 25×30×24,9 cm
-  U érték: 0,27 W/m2K
-  anyagszükséglet: 16 db/m²

713 Ft/db*

POROTHERM 44 
KLÍMA PROFI DRYFIX

-  méret: 25×44×24,9 cm
- U érték: 0,22 W/m2K
-  anyagszükséglet: 16 db/m²

999 Ft/db*

** Az ár tartalmazza a komplett  
kéményrendszert 1 db tisztítóajtóval helyszínre 
szállítva. A 16K rendszer esetében az ár  
tartalmazza az összeépítéshez szükséges  
Profi habarcsot is.

A tégla az energiahatékony építés meghatározó része: 
amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is 
tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell meghoznunk. 
A tégla házunknak olyan eleme, amelyet később nem lehet kicserélni. 
A Klíma és Thermo Okostéglák garantálják a kiemelkedő hőszigetelő 
képeséget, így a további hőszigetelő anyagra fordított költség akár teljes 
egészében megspórolható.
 
Magyarországon 2020 után már csak „közel nulla” energiaigényű épületek 
épülhetnek. Legmagasabb hőszigetelő képességű okostégláinkkal 
nemcsak az előírások teljesíthetők utólagos hőszigetelés 
nélkül, hanem kiemelkedően energiahatékony épület építhető.
 
A Porotherm 50 Thermo tégla legfontosabb előnyei:
- egyrétegű fal 
- kivitelezés egy lépésben
- kitűnő hőszigetelés, nincs szükség további hőszigetelő rétegre 
- passzívház szintű teljesítmény 
- időtálló 
- a hőszigetelés védett helyen van, tűzbiztos, nem rongálódik

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

MIÉRT VÁLASSZON 

OKOSTÉGLÁT?

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

POROTHERM PROFI 
TECHNOLÓGIÁVAL 
AKÁR KÉTSZER 
GYORSABB A FALAZÁS!

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

1999 db*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.

0,12
W/M2K



MÁR AZ ORSZÁG TÖBB MINT 80 PONTJÁN!

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

YTONG LAMBDA** 
500 GT

Teherhordó hőszigetelő falazóanyag, 
közel zéró energiafelhasználású 
épületek falazata.
-  méret: 500×200×500 mm
- anyagszükséglet: 9,88 db/m2* 

- U=0,17 W/m2K

1875 Ft/db

YTONG LAMBDA** 
375 GT+NF

Teherhordó hőszigetelő falazóanyag, 
alacsony energiafelhasználású 
épületek falazata.
-  méret: 600×200×375 mm
- anyagszükséglet: 8,23 db/m2 

- U=0,22 W/m2K

1725 Ft/db

YTONG PVE 
VÁLASZFALELEM
-  méret: 600×200×100 mm
- anyagszükséglet: 8,23 db/m2

535 Ft/db

®

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

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

illusztráció

1360 db

29 900 db

MULTIPOR ÁSVÁNYI 
HŐSZIGETELŐ LAP
Belső oldalon kiegészítő hőszigetelésként, nem 
éghető, alaktartó, innovatív, hőszigetelő anyag.
-  méret: 600×500×75 mm
- anyagszükséglet: 3,33 db/m2*

Több mint tégla. Yntelligens építkezés!

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

FÓKUSZBAN A BURKOLÁS!
KERESSE BURKOLÁSHOZ SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK 
KIBŐVÜLT VÁLASZTÉKÁT KERESKEDÉSEINKBEN.

BAUTOOL R6212C 
KEVERŐGÉP
- teljesítmény: 1600 W
- fordulatszám: 0-480-800/min
- feszültség: 230 V/50 Hz
-  szerszámbefogás: M14 

1 db 140x600 mm  
M14 habarcskeverő szárral

- súly: 4.8 kg
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AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX® 
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ LEMEZ

- táblaméret: 1000x500 mm
- kimagasló hőszigetelő képesség: λ=0,0031 W/mK
-  grafit szürke, felületi fényvisszaverő bevonattal  

a biztonságos kivitelezésért
- passzív házakhoz is ideális

3550 m2

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

További információért olvassa be a kódot!

Az egyre dráguló energia mind hatékonyabb hőszigetelést kíván. 
Az elvárásainkat vagy extrém vastag hőszigeteléssel, 
vagy minőségileg jobb szigetelőanyagokkal tudjuk kielégíteni.

Utóbbinak felel meg az Austrotherm GRAFIT REFLEX® homlokzati 
hőszigetelő lemez. Az anyag szürke színét az ultrafinom 
szemcséjű grafit adalékolásnak köszönheti, aminek hatására 
hőszigetelő képessége 23%-kal javul az AT-H80 fehér színű 
homlokzatszigetelő lapokhoz képest. 

A termék minden más fizikai tulajdonságaiban azonos a korábbról 
ismert AUSTROTHERM lemezekkel, ezért alkalmazása nem igényel új 
tudást sem a tervezőktől, sem a kivitelezőktől. Egy sötétszürke anyag 
a tűző napsütésben kellemetlen mértékben fel tudna melegedni, ami 
kivitelezési problémákhoz vezethetne. 

A lapokra felhordott világos színű festékréteg ezt megakadályozza, így 
biztonságosabbá teszi a kivitelezést. A táblákat a festetlen felületükkel 
befele kell a falra ragasztani. Fényvédelem nélküli, GRAFIT® terméket 
csak megfelelő árnyékolással (pl. állványháló) lehet alkalmazni.

HŐSZIGETELÉS 

REFLEXBŐL

2870 m2

12 cm: 2 m2 (4 lemez)/csomag

4655 m2

20 cm: 1 m2 (2 lemez)/csomag

AUSTROTHERM XPS® 
TOP P

Rózsaszínű extrudált polisztirol hab. A zárt cellaszerkezetű anyag 
vízfelvétele elhanyagolhatóan kicsi, és így kiváló hőszigetelő képessége 
tartós nedvességhatás esetén sem romlik. Az érdesített felületű XPS® TOP P
homlokzati hőszigetelő rendszerek lábazatának kialakítására alkalmazható. 
Az érdesített felület a ragasztóanyag fokozott tapadását teszi lehetővé.

- táblaméret: 1250x600 mm 
- érdesített felülettel

10 cm: 4390 Ft/m2 

12 cm: 5268 Ft/m2
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PRÉMIUM 
ALAPVAKOLAT

-  kül- és beltérben
- anyagában simítható
-  jó páraáteresztő képességű
-  megnövelt szilárdságú 
-  kézi felhordásra optimalizálva
- 40 kg/zsák
- 40,25 Ft/kg
-  anyagszükséglet: 14 kg/m2 

(1 cm-es vastagság esetén)

1610 Ft/zsák NIVOPLUS 
3-15

- önterülő aljzatkiegyenlítő
- kül- és beltérben 
- géppel is felhordható 
-  beton, műkő, mozaiklap  

és cementesztrich felületre
- 25 kg/zsák
- 123,60 Ft/kg
-   anyagszükséglet: 8,0 kg/m2  

(5 mm rétegvastagság esetén)

3090 Ft/zsák

SILVERCOL 
FUGÁZÓ

- kül- és beltérben
-  extra kopásállóság,  

időjárás- és UV-álló, színstabil
-15 mm fugaszélességig
-  a termék a saját vödrében bekeverhető 
- megnövelt szavatosságú (2 év)
- 5 kg/vödör
- 598 Ft/kg
- anyagszükséglet: 0,5-1 kg/m2

2990 Ft/vödör

S1 
FLEX RAGASZTÓ

-  kő-, gres- és kerámialapokhoz, 
padló- és falfűtéshez, nagy méretű 
burkolóanyagokhoz

- kül- és beltérben
- 20 kg/zsák
- 179,50 Ft/kg
-  anyagszükséglet: 3-6 kg/m2

3590 Ft/zsák

5990 vödör

NAGYOBB LAPOK, 

ÚJABB KIHÍVÁSOK

AQUASTOP PLUS
-  beltéri kenhető vízszigetelés
-  használatra kész, kékre pigmentált  

kenhető szigetelőanyag
- kézzel felhordható
-  legalább két rétegben alkalmazandó
-  gipszbázisú vakolatra és gipszkarton felületre is
- 5 kg/vödör
- 1198 Ft/kg
- anyagszükséglet: 0,35-0,7 kg/m2/réteg

A csempék és járólapok méretei évek óta folyamatosan növekednek 
és már beltéri ajtó méretű burkolatokat is választhatunk.

A Lasselsberger-Knauf Kft. közel 30 éve gyárt hidegburkolási 
anyagokat, és kínálatát az építészeti trendeknek megfelelően 
folyamatosan bővíti és fejleszti.

Egyre gyakoribb az igény az extra nagy – akár 3 m oldalhosszúságú 
- lapokkal való burkolásra, amelyek esetén elengedhetetlen a kellő 
szakmai ismeret és a gondosan megválasztott anyagok alkalmazása.

Ebben nyújtanak segítséget a www.lb-knauf.hu honlapon található 
oktatófilmek valamint termékleírások. A minőségi burkolást pedig 
a speciális igénybevételhez kifejlesztett Lb-Knauf anyagok biztosítják.
Ezek elsősorban az S1 Flex és S2 Flex fokozott rugalmasságú 
szálerősített ragasztók, továbbá az EpoxiCol 2K kétkomponensű, 
tartósan rugalmas epoxy kötőanyagú fugázóanyagok. 
Használatukkal biztosítható a dekoratív felület évtizedekig 
tartó megőrzése!
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LF 1 
MÉLYALAPOZÓ

- felületszilárdításra, pormegkötésre  
- szívóképes felületekre  
- cementes és gipszes felületekre is
- kül- és beltérben is alkalmazható
- feldolgozásra kész
- kiszerelés: 1 kg, 5 kg
-  anyagszükséglet:  

kb. 0,10 - 0,15 kg/m2  
alapfelülettől függően

1990 Ft/1 kg kanna
7990 Ft/5 kg kanna (1598 Ft/kg)

KGF 65 TOTÁLFLEX S1 
RAGASZTÓHABARCS

- szálerősített, porzáscsökkentett
- kül- és beltérbe
- 10 mm ragasztóvastagságig
- extra nagyméretű lapokhoz
- nagy igénybevételre
- úszómedencékhez is
- kiszerelés: 25 kg
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m2

- 195,60 Ft/kg

4890 Ft/zsák

SIL 60 SZANITER 
SZILIKON

- UV-álló
- gomba- és baktériumálló
- nagy színválaszték
- vízzáró  
- tartósan nyújtható
-  fal-fal, illetve padló  

és falcsatlakozásoknál
- kiszerelés: 310 ml
-  anyagszükséglet: 1 tubus kb. 10 fm-re 

elegendő, 5 mm szélességben

2490 Ft/tubustól 
(szürke szín esetén)

AM 20 
KIEGYENLÍTŐ HABARCS

- kül- és beltérben
- hidegburkolat ragasztás előtt
- fal- és padlófelületek kiegyenlítésére
-  kifejezetten alkalmas lejtés  

kialakítására, gyorskötő
- kiszerelés: 25 kg
- anyagszükséglet: 1,6 kg/m2/mm
- 167,60 Ft/kg

4190 Ft/zsák

FM 60 PRÉMIUM 
FUGÁZÓ

- 25 féle színben
- vízlepergető
- víz- és szennyeződéstaszító
- ellenáll a gombásodásnak
- 0,5-7 mm fugaszélesség
- kiszerelés: 4 kg
-  anyagszükséglet: kb. 0,2–0,9 kg/m2 

csempe- és fugamérettől függően
- 547,50 Ft/kg

2190 Ft/doboztól
(szürke szín esetén)

16 990 szett

HYDRO BASIC  
2K VASTAGFÓLIA
- erkélyekre, teraszokra, medencékbe, épített zuhanyzókba 
- közvetlenül hidegburkolatok alá 
- kétkomponensű kenhető vízszigetelés 
- kiszerelés: 20 kg/szett (A+B komponens) 
- anyagszükséglet: 1,5 kg/m2/mm 
- 849,50 Ft/kg

HYDRO BASIC 2K
VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN
AJÁNDÉK PÓLÓ!

ITT A TAVASZ, A TERASZ ÉS MEDENCE BURKOLÁSOK, 

FELÚJÍTÁSOK IDEJE

TERASZBURKOLÁSI TIPPEK

-  A teraszok kialakításánál a megfelelő vízelvezetés miatt gondoskodni kell  
a megfelelő lejtés kialakításáról is. Az AM 20 Kiegyenlítőhabarcs  
20 mm rétegvastagságig használható és lejtésképzésre  
kiválóan alkalmas.

-  A tartós vízszigetelés érdekében teraszok burkolásához használja  
a medencék burkolásához is alkalmas kétkomponensű, új minőségű  
Hydro Basic 2K Vastagfóliát a rendszerkiegészítő elemekkel együtt. 

-  A nagy hőingadozásoknak kitett felületeken az alakváltozásra képes  
KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs használata javasolt.
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MAPESIL 
AC

- ecetsavas penészálló szilikon
- kiszerelés: 310 ml/tubus
-  anyagszükséglet:  

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

2590 Ft/tubus

KERACOLOR FF FLEX 
(5 KG)

- flexibilis vízlepergető színes fugázó
- széles színválasztékban
- kiszerelés: 5 kg
-  anyagszükséglet: a hézagok  

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

- 598 Ft/kg

2990 Ft/zsák

KERAFLEX EXTRA 
S1 25 KG

-  flexibilis, szürke, C2TE S1-es  
csemperagasztó, nagy méretű  
lapokhoz is

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

- 215,60 Ft/kg

5390 Ft/zsák

MAPEBAND 
PE120

-  hajlaterősítő és dilatációs szalag 
Mapegum WPS szigeteléshez

- kiszerelés: 50 fm/doboz

719 Ft/fm

ADESILEX P9 
25 KG

- flexibilis C2TE csemperagasztó  
- kiszerelés: 25 kg
- anyagszükséglet: 2-5 kg/m2

- 155,60 Ft/kg

3890 Ft/zsák

10 290 vödör

MAPEGUM WPS 
-  kenhető folyékony fólia vízszigetelő anyag beltérre
- kiszerelés: 5 kg
- anyagszükséglet: 1,5 kg/m2

- 2058 Ft/kg

GONDOLKODJON 

RENDSZERBEN!

Egy jó burkolat nemcsak a szép kerámiából áll, hanem minőségi 
segédanyagok is szükségesek a burkoláshoz.
A tartósság érdekében a ragasztónak és a többi burkolási segédanyagnak 
szerves egységként kell együtt dolgozniuk a burkolólappal.
Ha nem akar kockáztatni, akkor válassza a Mapei rendszereit, 
ahol a termékek tökéletesen illenek egymáshoz a vízszigeteléstől 
kezdve a fugázókig!

Mapegum WPS fürdőszobák és zuhanyozók vízszigetelése 
kerámia burkolólapok ragasztása előtt minden aljzatra!

- Gyors száradás a hatékonyságért!
- Krémes állag a nehezen hozzáférhető részek szigeteléséért!
- Egy komponens a könnyű felhordásért!
- Mapei garancia a biztonságért!
Anyagszükséglet ecsettel, hengerrel történő felhordásnál: kb. 1,5 kg/m2
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VARIO

Prémium minőségű hézagoló anyag
-  alkalmazás: gipszkartonra,  

vakolt felületekre
-  termékre ajánlott falburkolat:  

festék, tapéta
- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 0,3 kg/m2

- 391,60 Ft/kg

9790 Ft/zsák

HARTFIX HD

1 réteg Habito Hydro építőlemez 
profilvázhoz történő rögzítésére
-  méret: 3,9×25 mm, 

3,9×35 mm, 3,9×45 mm
- kiszerelés: 1000 db/doboz

3,9×25 mm 4090 Ft/doboz
3,9×35 mm 6290 Ft/doboz
3,9×45 mm 8690 Ft/doboz

AQUABEAD

Külső élek kialakítására alkalmas,  
öntapadó élvédő
-  tartós védelem: ütésálló
-  vízzel aktiválható, belső öntapadó  

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

2160 Ft/doboz
43,20 Ft/szál

RIGIPROFIL CW-75 

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

419 Ft/fm ERGOFAST GTX-F

2 réteg Habito Hydro építőlemez 
profilvázhoz történő rögzítésére
-  méret: 4,2×41 mm
- kiszerelés: 800 db/doboz

8690 Ft/doboz

RIGIPROFIL UW-75 

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

329 Ft/fm

2490 m2

HABITO HYDRO
Terhelhető, ütésálló, tűzgátló 
és impregnált építőlemez
-  méret: 1200×2000 mm
- vastagság: 12,5 mm

HABITO
A FAL ÚJRAGONDOLVA

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

A tárgyak rögzítéséhez nincs szükség fúrásra vagy dübelre, 
2 db pozdorjacsavarral és csavarhúzóval akár 30 kg-ot is 
felszerelhetünk a falra.
 
Jelentős időt lehet megtakarítani, mivel a Habito felület  
a hézagolását követően 1 nap múlva már festhető is.  
Ezzel szemben, a falazott technológiák esetében,  
számolni kell a vakolat száradási idejével is.



MÁR AZ ORSZÁG TÖBB MINT 80 PONTJÁN!

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

FELSŐ HARMADBAN 
NYÍLÓ FA TETŐABLAK

3 rétegű üveggel 
és Hőszigetelő Csomaggal
WDF R79 H WD 7/11
- méret: 74×118 cm
- kilincs: alul
- szín: natúr fenyő

FELSŐ HARMADBAN NYÍLÓ 
MŰANYAG TETŐABLAK

3 rétegű üveggel 
és Hőszigetelő Csomaggal
WDF R79 K WD 7/11
- méret: 74×118 cm
- kilincs: alul
- szín: fehér műanyag

94 990 Ft/db

HŐSZIGETELŐ CSOMAGGAL 

A HŐHIDAK ELLEN

A tetőablak szakszerű beépítéséhez burkolókeret szükséges.

79 880 db

Hőszigetelés minden oldalról!
A megfelelő szigeteléssel elkerülhetjük a hőhidakat, a páralecsapódást, 
és ezen felül szakszerű csatlakozást biztosíthatunk a belső párazáró fóliához.

Mire érdemes figyelni?
A tetőtéri ablakoknál a problémák döntően nem az üvegezés minőségéből adód-
nak. A gondot a nem megfelelően kialakított oldalsó hővédelem okozza. Az oldalsó 
lehűlő felületen lecsapódik a pára, amely hosszú távon a szerkezet károsodásához 
vezethet. A hőkamerás felvételeken jól látható, hogy a tetőtéri ablak legérzékenyebb 
pontja a tokszerkezet, különös tekintettel a sarkokra.

Hogyan védekezzünk?
A tetőtéri ablakok tokszerkezete kiemelkedik a tető szigetelésének síkjából, így 
oldalról is védekezni kell a hideg ellen. Az ideális megoldás a tok felső síkjáig érő, 
az ablakot körbevevő szigetelés, amely megakadályozza a hőhíd kialakulását.
Annak érdekében, hogy tetőablaka a megfelelő védelemmel legyen felruházva, 
a Roto kifejlesztette az úgynevezett Hőszigetelő Csomagot, amely biztosítja 
a körbefutó szigetelést, ezen felül egy párazáró fóliát is tartalmaz a hatékonyabb 
védelemért.

-  A Roto Hőszigetelő Csomag és párazáró fólia gyárilag előszerelt,  
az ablak alaptartozéka, így a beépítési hibák könnyedén elkerülhetők.

 
-  A Roto tetőtéri ablakoknál a hőszigetelés a tok felső síkjáig ér,  

ezáltal a hőhidak kialakulásának az esélye minimális.
 
-  A Hőszigetelő Csomaggal akár 5 fokkal emelheti a belső hőmérsékletet,  

így csökkentve a fűtési költségeket.
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RÓNA 
SZEGMENSVÁGÁSÚ

Hornyolt cserép sima felülettel
- méret: 205×400 mm
- súly: 2,2 kg
- vastagság: 21 mm
- anyagszükséglet: 19,8 db/m2

- szín: natúrvörös
- 3504,60 Ft/m2

177 Ft/db

BALANCE

Tetőkialakítás biztonságosan,
gazdaságosan, szépen
- méret: 323×502 mm
- súly: 4,6 kg
- vastagság: 10 mm
- anyagszükséglet: 8,4 db/m2

- szín: rézvörös engóbozott
- 3276 Ft/m2

390 Ft/db

RAPIDO

Rugalmas, nagy formátumú 
kettősbordájú tetőcserép
- méret: 325×502 mm
- súly: 5,1 kg
- vastagság: 10 mm
- anyagszükséglet: 8,1 db/m2

- szín: téglavörös engóbozott
- 3037,50 Ft/m2

375 Ft/db

KAPSTADT
PLANAR

A sík felületű
- méret: 334×420 mm
- súly: 4,7 kg
- vastagság: 20 mm
- anyagszükséglet: 9,8 db/m2

- szín: sötétszürke
- 2969,40 Ft/m2

303 Ft/db

HORTOBÁGY

Szegmensvágású 
hornyolt tetőcserép
- méret: 205×400 mm
- súly: 2,2 kg
- vastagság: 21 mm
- anyagszükséglet: 18,2 db/m2

- szín: natúrvörös
- 3221,40 Ft/m2

177 Ft/db

535 db

SIMPLA
Minimál design
- méret: 300×500 mm
- súly: 4,85 kg
- vastagság: 10 mm
- anyagszükséglet: 10,4 db/m2

- szín: fekete matt engóbozott
- 5564 Ft/m2

Az ár csak a leszállított alapcserepet tartalmazza.

A HÁZ MODERN

KORONÁJA

A nagyméretű SIMPLA kerámia tetőcserép egyedülálló kialakításának 
köszönhetően páratlan, és az új generációs tetőcserepekre jellemző  
kiváló használati paraméterekkel rendelkezik. A korszerű, sík, tökéletes 
méretarányú 300×500 mm-es tetőcserép szemet gyönyörködtető 
megoldás a modern épületek tetejére. A legfejlettebb technológiai 
megoldások, mint a hátoldali támasztó bordaszerkezet vagy az innovatív 
horonyrendszer révén hosszú távon tartós, értékálló, karbantartást nem 
igénylő tetőszerkezetek alakíthatók ki.

A SIMPLA véd és díszít - a hosszú élettartam, tartós minőség 
és rendhagyó megjelenés különös meggyőzőerőt kölcsönöz a terméknek. 
Elérhető az elegáns és divatos NUANCE fekete matt, engóbozott 
színben, ami kiváló alternatívát nyújt a hagyományos vörös vagy barna  
szín helyett. Hangsúlyozza a modern építészet legfontosabb jellemzőit 
– az egyszerűséget és a minimalizmust. A kiváló nyersanyagok és a modern 
technológia határozzák meg a cserép bársonyos felületét. A CREATON által 
kínált engóbok és mázak a legmagasabb minőségi színvonalat képviselik.

Érintésmentes égetési folyamat
A nyersanyagok és a modern, érintésmentes, fekvő égetőkazettás 
égetési eljárás, valamint a gyártási folyamat állandó optimalizálása 
garantálja a legkiválóbb minőséget.
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STANDARD

Beton tetőcserép
-  szín: meggypiros, mogyoróbarna, 

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

- felületkezelés: Basic
- 2166-2303 Ft/m2

221 Ft/db

ZENIT 
RESISTOR

Beton tetőcserép
-  szín: carbon, onix, gránit,  

grafit, grosso-onix
-  anyagszükséglet:  

10,75-11,90 db/m2

- felületkezelés: Resistor
- 3322-3677 Ft/m2

309 Ft/db

RUNDO 
COLORSYSTEM

Beton tetőcserép
-  szín: tégla, bordó, sötétbarna,  

antracit, ódon
- anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

- felületkezelés: ColorSystem
- 2795-3094 Ft/m2-től

260 Ft/db-tól

DANUBIA 
RESISTOR

Beton tetőcserép
-  szín: korall, merlot, mocca, carbon
- anyagszükséglet: 9,8-10,42 db/m2

- felületkezelés: Resistor
- 3028-3220 Ft/m2

309 Ft/db

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

- felületkezelés: ColorSystem
- 2166-2303 Ft/m2

221 Ft/db
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SYNUS 
COLORSYSTEM
Beton tetőcserép
-  szín: tégla, sötétbarna, fekete
- anyagszükséglet: 9,8-10,42 db/m2

- felületkezelés: Colorsystem
- 2244-2386 Ft/m2

229 db
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ColorSystem

A technológia továbbfejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró anyagokat 
tud felhasználni. A ColorSystem színvédelem elsősorban a színek tónusát, az újszerű 
állapotuk tartósságát célozta meg. Az így kezelt termék emellett már sokkal 
jobban kivédi az időjárási viszontagságokat.

A ColorSystem előnyei

A ColorSystem felületkezelési eljárás előnyei:
- hosszabb színállandóság, magas színvédelem
- vonzó, természetes hatású selyemfény
- magas öntisztuló képesség
- kiváló kopásállóság
-  oldószer- és ammóniamentes környezetbarát gyártási technológia



13A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel  
megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.

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

RÓMAI 
PROTECTOR

-  szín: téglavörös, rubinvörös,  
sötétbarna, antracit

- anyagszükséglet: 9,8 db/m2

- 2695 Ft/m2

275 Ft/db

REVIVA 
MERITO PLUS

-  szín: téglavörös,  
rubinvörös, antracit, barna

-  anyagszükséglet:  
10,75 db/m2

- 2676,75 Ft/m2

249 Ft/db

479 db

ADRIA

-  szín: magico, antico,  
vecchio, montano

-  anyagszükséglet:  
9,8 db/m2

- 3087 Ft/m2

315 Ft/db

STAR

- Tökéletesen sima, fényes cserépfelület.

-  Kiemelkedően hosszantartó védelem a szennyeződésekkel  
és az időjárás hatásaival szemben. 

- Orr-részre is kiterjedő felületkezelés.

-  Szendvicstechnológiával gyártott teljes beton cseréptest biztosítja  
a tetőcserép kiváló védelmi képességét és tartósságát.

-  A sötét színárnyalatoknál alkalmazott speciális, felülethez kötött  
pigmentek visszaverik az infravörös sugárzás egy részét, ezáltal  
korlátozva a tetőfelület és a tetőtér túlmelegedését.

FEDEZZE FEL AZ ÚJ 

TEGALIT STAR-T!

BRAMAC TETŐ ALATT 
IGAZÁN GONDTALAN LEHETSZ

TEGALIT STAR
-  szín: terracotta, ezüstmetál, vörösbarna,  

platina, ébenfekete
- anyagszükséglet: 9,8 db/m2

- 4694,20 Ft/m2
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PILIS ÍVESVÁGÁSÚ 
NATUR

- szín: téglavörös
-  anyagszükséglet: 18 db/m2

- 3150 Ft/m2

175 Ft/db

TWIST 
FUSIONCOLOR

- szín: terrabarna, terrakotta
- anyagszükséglet: 9,2 db/m2-től
- 2723,20 Ft/m2

296 Ft/db

BOLERO 
FUSIONPROTECT

- szín: piros
- anyagszükséglet: 9,2 db/m2-től
- 3836,40 Ft/m2

417 Ft/db

INSPIRA 
FUSIONCOLOR
- szín: terrakotta

INSPIRA 
FUSIONPROTECT
- szín: antracit, titán
- anyagszükséglet: 9,2 db/m2-től

-  Inspiráló megjelenés a modern épitészeti megoldásokhoz. 
Már 20°-os hajlásszögtől

-  Erős és ellenálló. 
Kiemelkedő törőszilárdság.

-  Időtálló szépség. 
Fusion technológia: törőszilárdság és öntisztulás.

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

-  Rugalmas beépíthetőség 
Változtatható léctávolság, alacsony tömeg.

A Tondach és Porotherm termékekről további információ: 
www.wienerberger.hu

TONDACH KERÁMIA TETŐCSEREPEK 
EGYSZER ÉS MINDENKORRA

MODERN ÉS TERMÉSZETES TONDACH KERÁMIA 
TETŐCSEREPEK A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ELLEN!

SZÉPSÉG ÉS ERŐ

MODERN FORMÁBAN

TERMÉKÚJDONSÁG!

TONDACH INSPIRA 

KERÁMIA TETŐCSERÉP 

Cserepek szinte 
bármilyen 
formájú és kialakítású tetőre

Univerzális

Univerzális

Modern

Tradicionális
Hagyományos formák 
modern technológiával

Innovatív formák, korszerű 
design, divatos színek

Cserepek szinte 
bármilyen 
formájú és kialakítású tetőre

BEVEZETŐ ÁRON, ÉRDEKLŐDJÖN AZ ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDÉSEKBEN!

A hirdetésben feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, a konkrét árakról érdeklődjön 
kereskedőpartnereinknél! A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos költségeket nem 
tartalmazzák! A járulékos költségeket, szállítási díjakat a shop.weinerberger.hu oldalon lehet 
kalkulálni, illetve a kereskedőpartnerrel kell egyeztetni. A hirdetésben és az online felületeken 
szereplő fotók tájékoztató jellegűek, a valóságtól eltérhetnek!

*Az árak 2019. április 1-jétől visszavonásig érvényesek.
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ERRE FIGYELJEN 

LAMINÁLT VÁSÁRLÁSKOR!

*Egyes kereskedéseink laminált burkolat kínálata eltérhet a hirdetéstől.

KERESKEDÉSEINKBEN 100 FÉLE LAMINÁLT 
PADLÓBÓL VÁLASZTHATJA KI A MEGFELELŐ 
BURKOLATOT ÉLETTERÉHEZ!*

Méret: Bár szemre megegyeznek, a valóságban azonban kismértékben 
különböznek egymástól a lapok méretei. Ez a fektetésnél kevésbé
meghatározó szempont, de az anyagigény meghatározásakor annál 
fontosabb tényező. Mivel a burkolás során igazodni kell a falsarkokhoz,
ferde falsíkokhoz és egyéb kikerülendő “tereptárgyakhoz”, ezért mindig 
rátartással, min. 10-15% plusz burkolóanyaggal érdemes számolni
a burkolóanyag rendelésekor.

1380 mm

19
3 m

m

Vastagság: A laminált padló vastagságának fontossága: minőségi, 
mivel a klikk tartása, tartóssága végett nagyon fontos, milyen 
vastagságban „kapaszkodnak” össze a lapok, így a teljes felület 
(2-3 mm fogja és tartja egybe), - minél vékonyabb, annál 
könnyebben törik el terhelésre és csúszik szét. 
Illetve mivel minél vastagabb egy laminált lap, annál 
jobban tűri az aljzat esetleges egyenetlenségeit.

10 mm

Csúszásállóság: Ha nemcsak magáncélra 
kívánjuk felhasználni burkolatként a laminált 
lapokat, hanem például kisboltot üzemeltetünk, 
vagy egyszerűen csak kiemelt fontosságú
számunkra a biztonság, érdemes 
a csúszásmentes változatok mellett döntenünk. 

Kopásállóság: A lapok kopásállóságát különböző mérési 
metódusokkal vizsgálják, amelyek alapján AC-vel jelölt 
számértékekkel osztályozzák be azokat. 
Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább 
hálószobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es 
lapokat akár irodai felhasználásra is használhatjuk.



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

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

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

ujhazcentrum.hu

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

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

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

Otthon tervek? Itt a helyük! 

Írd le otthonoddal kapcsolatos vágyad,  

dobd be, és nyerd meg Te a fődíjat,  

az 500 000 Ft értékű újHÁZ Centrum 

ajándékutalványt vagy a 10 000 Ft-os 

KIKA vásárlási utalványok egyikét! 

A Tervek Fala gyűjtődobozok 

és nyereményszelvények április 3. és május 11. 

között várnak az újHÁZ Centrum telephelyein.

Sorsolás: 2019. május 31.

Játékszabályzat és további információ:

www.ujhazcentrum.hu

FÉLMILLIÓS NYEREMÉNNYEL?

AZ IS VAN! 

TERVEK FALA

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

DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁGI  
ÚJHÁZ CENTRUM TELEPHELYEK: 

• DOMBÓVÁR Webépker Kft., 7200 Dombóvár, Földvár u. 35.  
(a vasútállomás mellett), +36 74 465 747, +36 70 382 0648, www.webepker.hu
• KAPOSVÁR Webépker Kft., 7400 Kaposvár, Dr. Guba Sándor u. 36.  
+36 70 382 0668, +36 70 382 0667, www.webepker.hu
• MOHÁCS Gráf Trans Bt., 7700 Mohács, Budapesti út 55. 
 +36 69 302 894, +36 70 333 5936, www.graftrans.hu
• NAGYKANIZSA Épforg Kft., 8800 Nagykanizsa, Magyar út 114–116. 
+36 93 322 135, www.epforgkft.hu
• PAKS Pé-Me Kft., 7030 Paks, Fehérvári utca 31. 
 +36 75 510 580, www.ujhazpaks.hu

• PÉCS Léta-Ker Kft., 7631 Pécs, Tüskésréti út 48–50. 
 +36 72 324 939, +36 72 324 194, www.letaker.hu
• SIKLÓS Webépker Kft., 7800 Siklós, Harkányi út 36. 
 +36 72 351 025, +36 70 382 0656, www.webepker.hu   
• SIÓFOK Sióház Centrum Kft., 8600 Siófok, Ipar utca 2. 
 +36 84 310 681, www.siohazcentrum.hu
• SZEKSZÁRD Sz+C Stúdió Kft., 7100 Szekszárd, Tartsay u. 30. 
 +36 74 511 833, www.szpluszcstudio.hu
• TAMÁSI Csepregi és Társa Kft., 7090 Tamási, Szabadság u. 92/A
+36 74 471 157, +36 74 570 016, www.csepregi.hu


