
Az akció idôtartama: 

2016. 04. 06. – 05. 07. 

Prémium Resistor 
felületkezelés most  RENDKÍVÜLI ÁRON, 

akár életre szóló garanciával



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 történô  
építésével jelentôs mértékű eladható nettó hasznos  
területet nyer, a más hanggátló téglákhoz  
viszonyított akár 10 cm-rel vékonyabb  
falazatvastagságnak köszönhetôen!
ZajStopp 20 N+F: 20x37x24 cm, Rw = 55 (-1,-5) dB!

BAkoNYTHERm  
kÉmÉNYRENdSzEREk

BTP16 5 fm-es kémény
-  a samott csô körül  

ásványgyapot szigetelés, 
-  1 tisztítóajtóval, vakolt  

fedlappal, helyszínre  
szállítva

Ft
m2

8 890
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!

Ft
db

129 900

TAVASZITAVASZI
NYEREMENYES

O
,,,

Válassza ki
nyereményét Ön is!

A játék ideje: 2016. április 6. – május 7.

Egyszerű dolga van: csak egy kitöltött kuponra
és egy kis szerencsére van szüksége.

Legyen Öné értékes ajándékaink egyike!
Részletek a hátoldalon!

Vegyen részt
Tavaszi nyereményeső játékunkban!

Játsszon velünk  és válasszon kedvére!

* Az ár tartalmazza az 5 fm komplett kéményrend-
szer minden alkatrészét és az áfát, vevői címre 
szállítva. A képek illusztrációk. Kéményépítés  
és fűtéskorszerűsítés előtt kérjük, egyeztessen  
a helyi kéményseprő vállalattal!

Ft
db

198 590*

UNIverzális alkalmazás 
Minden nyitott égésterű tüzelőberendezés  
füstgázának elvezetésére alkalmas: ajánljuk 
szén, fa, gáz, olaj és biomassza esetében is.

SCHIEdEL UNI***PLUS 20  
5 fm-es kéményrendszer 
biztonságos és hosszú távú megoldás

PLUSz előnyök 
-  a köpenytégla sarokfuratai megerősítő szárak  

beépítését teszik lehetővé
-  esztétikus fejkialakítások: UNI Plus  

kéményfej, könnyűbeton fedlapok
-  cserépkályha csatlakozó készlet
- utólag is felilleszthető esővédő sapka

30 év teljes körű garancia: savállóság,  
nedvességre érzéketlenség és kiégés biztonság!

Házhoz szállítás Tanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció2



Leier kaiserstein  
TAVERNA térkő
Vastagság: 6 cm 
Méretek: 10x20 cm,  
20x20 cm, 20x30 cm
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Leier kéményrendszer 
LSk 14/5 fm

Leier kaiserstein  
Architektúra  
kerítés elem 
- 21 625 Ft/m2

Ft
db

1 250

Ft
db

1 730
melírozott színekben 

Ft
m2

3 770

Ft
db

1 195

Ft
db-tól

690
Leier kaiserstein  
FoRUm térkő 
Vastagság: 8 cm
Méret: 20x20 cm

Leier Patio antik  
térkő agyagbarna
Vastagság: 5 cm
Méret: 25x12,4 cm

Ft
m2

4 490

Ft
m2

2 980Ft
db

159

www.leier.hu

Felszíni vízelvezetés | Környezettechnika | Zajárnyékolás |                   termékcsalád
Falazóelemek | Kéményrendszerek | Betoncserép | Kertépítés | Díszburkolatok 

Építkezzen okosan!
Mindent Leierből
Gondolkozzon gazdaságosan 
és vásároljon csomagban!
Keresse csomagkedvezményünket  
viszonteladó partnereinknél.
A LeGkorszerűbb építőAnyAGok 
széLes váLAsztékA hAzAi GyártótóL.

LeierPLAN 44 iSo+
falazóelem vékonyágyas  
habarccsal

LeierPLAN 44 iSo
falazóelem vékonyágyas  
habarccsal

Euroline finommosott lapok
(Madrid, Rome,  
London) 
Méret: 40x40x3,8 cm 

Leier kéményrendszer 
multikeram LAS 14/5 fm

Leier Toscana Basic 
betoncserép Avanti
- 10 db/m2

Ft
db

147 990 Ft
db

275 990



fehér és szürke szín esetén

fehér, szürke  
és transzparens szín esetén

Házhoz szállítás Tanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció4

Baumit open 
hőszigetelő rendszer
•  openContact  

ragasztótapasz
•  openTherm hőszigetelő  

lemez 10 cm vastagságban
•  StarTex erősítő háló
•  PremiumPrimer alapozó
•  openTop színes  

vékonyvakolat

Hogyan biztosítható  
a minden esetben  
megfelelő páraáteresztés?

A Baumit open hőszigetelő rendszer egyesíti az ásványgyapot 
szigetelések előnyeit, mint a jó páraáteresztés és a termé szetes  
lakóklíma, valamint a polisztirolos rendszerek kedvező  
tulajdonságait, mint a kedvezőbb ár, könnyű kivitelezés,  
csiszolhatóság, alakíthatóság és a kisebb súly.
■ A legbiztosabb védelem a falak penészesedése ellen
■ Kimondottan családi házakra fejlesztve
■ Optimális, egészséges belsőtéri klíma
■ Az építési nedvesség jóval gyorsabban távozik a falazatból Ft

m2
4 290*

Fm 60 Prémium  
Flex fugázó
-  víz- és szennyeződéstaszító
-  0,5-7 mm közötti  

fugaszélességhez
-  finom fugakép
-  magas kopásállóság
-  anyagszükséglet:  

kb. 0,2–0,9 kg/m2 
- 4 kg 
- 422,5 Ft/kg

Hydro Basic 2 k Vastagfólia
-  kül- és beltérben is alkalmazható  

kenhető vízszigetelés
-  erkélyre, teraszra, zuhanyzókba
-  kétkomponensű
-  anyagszükséglet:  

1,5 kg/m2/mm
-  20 kg (papírzsák  

és műanyag kanna)

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

kGF 65 Totál Flex  
S1 ragasztó
- extra nagy igénybevételre
- nagyméretû lapokhoz
-  kenhető vízszigetelésekre is
-  homlokzatokra,  

medencékhez is
-  anyagszükséglet:  

kb. 3–5 kg/m2

- 25 kg
- 159,6 Ft/kg

Ft
zsák

3 990

1KS Folyékonyfólia  
-  beltéri kenhetô vízszigetelés 

fürdőszobákba, zuhanyzókba
-  felhasználásra kész
-  gyors száradás, akár 3 óra  

után burkolható
-  rendkívül kiadós
-  anyagszükséglet: 0,8 kg/m2/ 

2 réteg (0,5 mm vastagságban)
- 7 kg
- 1427,2 Ft/kg

3 250

TIPP: Tartós védelem gyorsan,  
ellenőrizhető minőségben! A sárga és kék  
színnek köszönhetően a két rétegben történő  
felhordás utólag is egyszerűen ellenőrizhető!

FmY 90 Epoxi Fugázó
- több mint 200 színben választható,
-  garantált színtartás, vízzáró,
-  könnyen takarítható (pl. olaj, zsír, bor, sár, stb.)
-  egyszerűen bedolgozható
-  anyagszükséglet:  

kb. 0,2–0,9 kg/m2

- 2 kg
- 3745 Ft/kg

Ft
vödörtől

7 490

DM

GEPRÜFT NACH

EN 14891

2012

Ft
doboztól

1 690

Ft
vödör

9 990

*  Ajánlott bruttó fogyasztói ár/m², mely kizárólag a képen látható terméket tartalmazza, fehér színű vakolat 
esetén. Az akciós ár más kedvezménnyel nem vonható össze. 

Az open hőszigetelő rendszer új építések  
és felújítások esetén is biztos megoldás

Ft
szett

14 980



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

SilverCol  
Flexibilis fugázó

- kül- és beltérben
- extra kopásállóság,  

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

bekeverhetô 
- megnövelt szavatosságú (2 év)

- 5 kg/vödör
- 475 Ft/kg

Ft
vödör

2 375

Premium
Kézi alapvakolat 
-  kül- és beltérben
- anyagában simítható
-  jó páraáteresztô képességû
- megnövelt szilárdságú 
-  kézi felhordásra optimalizálva
- 40 kg/zsák
- 34,8 Ft/kg

Aquastop Plus
Folyékony fólia
- vízzáró
- felhasználásra kész
-  gipszes vakolatra,  

gipszkartonra is
-  hidegburkolati  

rendszerek ideális  
fogadófelülete

-  fürdõszobák, zuhanyzók, pincék 
vízszigetelésére

- 20 kg/vödör
- 1125 Ft/kg

S1 Flex
Flexibilis csempe-  
és járólapragasztó
- kô-, gres- és kerámialapokhoz
- padló- és falfûtéshez
- nagy méretû burkolóanyagokhoz
- kül- és beltérben
- 20 kg/zsák
- 162,5 Ft/kg

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

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
- 95 Ft/kg 

Ft
zsák

1 390 Ft
vödör

22 500

Ft
zsák

3 250 Ft
zsák

2 375

Ceresit  
Padlopon CN 68
Beltéri önterülő aljzat-
kiegyenlítô 2-30 mm-ig, 
6 óra múlva járható, 
padlófûtés esetén is 
alkalmazható. 
25 kg/zsák 
102 Ft/kg

Ft
zsák

2 550

Ft
zsák

1 290

Ceresit CE 33 Comfort
Flexibilis fugázó 8 mm-ig,  

kül- és beltéri, könnyen 
bedolgozható, jó hézagkitöltô  

képes ség,  
tartós  

színek. 
5 kg/zsák 
258 Ft/kg

weber.col plus D 
Flexibilis 
csemperagasztó
- fagyálló, flexibilis ragasztó
-  emelt minôségû, jól 

kenhetô
- greslapok ragasztásához is
- padlófûtésre alkalmazható
- 25 kg/zsák
- 99,6 Ft/kg

weber.niv profi  
önterülő aljzatkiegyenlítő
- beltérben
- hideg- és melegburkolat alá
-  padlófűtés esetén is  

alkalmazható
- egy rétegben 3-15 mm-ig
-  kiválóan önterülő
- repedésmentesen szilárdul
- megbízható minőségű
- 25 kg/zsák
- 114 Ft/kg

Ft
zsák

2 850

bel- és kültéri

könnyen bedolgozható

jó hézagkitöltő képesség

tartós színek

Ft
zsák

2 490



v:

Ft
m2

890

BITULINE EASY tetőfedő lemez  
- 1x10 m tekercsek (10 m2)
Színek: vörös, zöld, fekete

Felhasználási terület:
- Kerti faházak, építmények, gépkocsibeálló, 
tárolók, szerszámtárolók
 
Rögzítés: szeggel és ragasztóval

15 cm vastagság:
1 685 Ft/m2 

Ft
m2

1 125
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

GRAFIT REFLEX®

Homlokzati hõszigetelõ lemez
- vastagság: 8 cm

vastagság: 12 cm
2 488 Ft/m2

vastagság: 10 cm
2 125 Ft/m2

Kiváló 
hôszigetelô 
képesség

Igen nagy 
terhelhetôség

Nedves 
környezetben is  
alkalmazható

Költség-
takarékos 
megoldás

Nagy tapa-
dó-képesség

Ökoló-
giailag 
kedvezô

Fokozott 
hõszigetelô 
képesség

Nedvességre 
nem érzékeny

Fényvisszaverô 
réteg

Ökológiailag 
kedvezô

Ft
m2

1 700

vastagság: 8 cm
2 950 Ft/m2 
vastagság: 10 cm
3 690 Ft/m2 

Expert Fix
Lábazati 

hôszigetelõ lemez
- épületlábazatok 

hõszigetelésére- hõhidak 
hõszigetelésére 

- 1 tábla 0,75 m2

- vastagság: 5 cm

Ft
m2

1 845

1 390
1 350

Házhoz szállítás Tanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció6

8 cm vastagság: 
2 995 Ft/m2

5 cm vastagság:

Ft
m2

1 875



mERkBAU

Ft
db

1 390

Szivacsos simító 
- 140x280x30 mm

Rozsdamentes berni  
vakolatkanál SoFT fogantyúval
-  140 mm, profi

- 160 mm, profi

Gipszgyalu
- 450x90 mm 

Elektromos kézi  
falcsiszoló
-  1220 W, 215 mm  

tárcsaátmérõ

Ft
db

39 900

Ft
db

2 990
 SdS-Plus 

fúró-vésőkészlet 
- 17 db-os

Ft
db

11 900

körfűrész
-  1250 W, 185 mm 

tárcsaátmérő

Ft
db

16 900

Ft
db

1 850 Ft
db

660

Takarófólia létrázható
- 20 m2, 40my

Ft
db

7 900

Ft
db

1 350
Rozsdamentes glettelő  
SoFT fogantyúval
- 280x130 mm, profi

Burkoló vödör készlet  
-  24 literes,  

5 részes 

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

Ft
zsák

1 150
5 kg/zsák
230 Ft/kg

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

Ft
m2

48925 kg
4 750 Ft/zsák 
190 Ft/kg

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

Ft
m2

999

Ft
db

890
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Creaton kerámia tető  
ajándék tetőfóliával

LECSERÉLNÉ 
AZBESZTES PALATETŐJÉT? 

Tetőfelújítás veszélyes  
hulladék elszállítással 

Regisztráljon és  
újítson fel  

biztonságosan!

80-150 m² vásárlása esetén – 1 tekercs (75 m²)
151-250 m² – 2 tekercs (összesen 150 m²)
250 m² felett – 3 tekercs (összesen 225 m²)

Az akcióra regisztrálni 
2016. 04. 01. és 05. 31.  
között lehet. 
A kiszállítási határidő 
2016. 06. 10-ig.

RÉSZLETEK: 
www.akcio.creaton.hu 
www.creaton.hu

  
ajándék  
„UNO” 

(120 g/m²)

páraáteresztő  
tetőfólia

A TELJES KERÁMIA TETŐCSERÉP  
TERMÉKVÁLASZTÉKhOZ

A Creaton termékeket 
Magyarországon bármely 

településre – a  CREATON 
South-East Europe Kft. 

szállítási feltételei szerint – 
házhoz szállítjuk.  

A megrendeléseket  
rövid szállítási  

határidôvel teljesítjük.
www.akcio.creaton.hu

Róna
Hornyolt kerámia  
tetõcserép
-   natúrvörös szegmensvágású 
- 18 db/m2

- 2 664 Ft/m2 

Hortobágy
Hornyolt kerámia tetõcserép
-  natúrvörös
- 18 db/m2

- 2 664 Ft/m2

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

- 7 167 Ft/m2

Optima
Sajtolt kerámia tetõcserép
- natúrvörös 
- 11,9 db/m2

- 4 308 Ft/m2 

Rapido
Sajtolt kerámia tetõcserép
- natúrvörös
- 8,1 db/m2

- 287 Ft/db 

Balance
Sajtolt kerámia tetõcserép
- sötétbarna engőbozott 
- 8,4 db/m2

- 320 Ft/db

Ft
db

148

Ft
db

148Ft
db

578Ft
m2

2 325Ft
m2

2 688

A CREATON 

segítséget kínál a 

veszélyes hulladék 

kezelésében!

ZÖLD PROJEKT

Ft
db

362
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Synus ColorSystem
Beton tetôcserép
-  tégla, sötétbarna, fekete
-  felületkezelés:  

ColorSystem
- 10 db/m2

zenit Resistor
Beton tetôcserép
-  onix, gránit, grafit,  

carbon
-  felületkezelés:  

Resistor
- 11–12 db/m2

Rundo Resistor
Beton tetôcserép
-  korall, merlot,  

mocca, carbon
-  felületkezelés:  

Resistor
- 11–12 db/m2

Ft
db

225

danubia Resistor 
Beton tetôcserép
-  korall, merlot, mocca, carbon 
-  felületkezelés: Resistor
- anyagszükséglet: 10 db/nm

Twist 
XXL kerámia tetôcserép
- terrakotta engóbozott
- 8,8 db/m2-től
- 260 Ft/db

Figaro
XXL kerámia tetôcserép
- fekete engóbozott
- 11,6 db/m2-tôl
- 430 Ft/db

Ft
m2

4 988

Twist
XXL kerámia  
tetôcserép
-  piros, barna,  

rézbarna engóbozott
- 8,8 db/m2-tôl
- 283 Ft/db

Ft
m2

2 490 

Ft
m2

2 288

Hornyolt hullámos  
ívesvágású 
Kerámia tetôcserép
- téglavörös
- 18 db/m2-tôl
- 2 682 Ft/m2-tôl

Hornyolt ívesvágású
Kerámia tetőcserép
- téglavörös
- 18 db/m2-tôl
- 2 862 Ft/m2-tôl

Ft
db

159

Ft
db

149

gránit

onix

sötétbarna

tégla

Standard
Beton tetôcserép
-  meggypiros,  

mogyoró barna,  
sötétbarna

- 10 db/m2

Standard 
ColorSystem
Beton tetôcserép
- fekete 
- 10 db/m2  

ÚJ szín

ÚJ szín

ÚJ szín

ÚJ szín

ÚJ szín

www.terranteto.hu
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Ft
db-tól

275

Ft
db-tól

215

Ft
db-tól

195 Ft
db

189

Ft
db

169



Ismerjük a jó tető tItkát!

Április 15-től 
Thermo Protector 

felülettel is.
PROTECTOR

5-SZÖRÖS VÉDELEM

Bramac Római Protector
- rubinvörös
- 9,8 db/m2

- 2244 Ft/m2

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

- 2462 Ft/m2 

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

Bramac
Római Protector 
- antracit 
- 9,8 db/m2

- 2862 Ft/m2 

Bramac merito
-  vörös
- barna
- 9,8 db/m2

- 1656 Ft/m2 

Bramac  
Tectura 
Protector
- antracit
- ébenfekete
- antik
- 10,75 db/m2

- 3139 Ft/m2 

PROTECTOR
5-SZÖRÖS VÉDELEM

A feltüntetett árak gyári átvételes 
árak, az áfa-t tartalmazzák,  
és a szállítási távolság  
függvényében további  
költségek merülhetnek fel.

U=0,16 W/m2K 
62%-kal jobb hőszigetelés

®

Ft
m2

7 875

Ft
m2

7 975
mediterrán falburkolókő 
Méret: 46 x12,5 x 2,5 cm 
0,5 m2/doboz
Felhasználhatósága:  
kül- és beltéri

monaco 2. falburkolókő 
Méret: 46 x12,5 x 2,5 cm 
0,5 m2/doboz
Felhasználhatósága:  
kül- és beltéri

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

Ft
db

1 450

YToNG Lambda
A teherhordó hôszigetelô falazóanyag
- 500x200x500 mm
- 9,88 db/m2** 
- U=0,16 W/m2K
Közel 0 energiafelhasználású  
épületek falazata

YToNG PVE 
válaszfalelem
- 600x200x100 mm
- 8,23 db/m2**

Ft
db

419

Ft
db

1 890

**  0,25 cm fugavastagság, 

vékonyágyazatú habarccsal 

falazva.

Házhoz szállítás Tanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció10

Ft
db

229 Ft
db

292

Ft
db

169

Ft
db

229

Ft
db

292
455



Ft
db

89 990
* VELUX Standard Plus tetőtéri ablak esetén a VELUX Standard tetőtéri ablak hőszigetelő  
képességéhez viszonyítva. Az ablak beépítéséhez burkolókeret szükséges. Részletek a velux.hu-n.

Akár  
7%-kal jobb 
hőszigetelő 
képesség*

Teremtsen  
otthont  
a tetőtérből!
VELUX fénycsatorna 
25 cm átmérő  
(TWR 0K10 2010) 

1111
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak, 
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek. www.ujhazcentrum.hu

Országszerte közel 80 telephelyen

VELUX Standard Plus 
felsőkilincses  
tetőtéri ablak

78x118 cm  
(GLL MK06 1055)

hexaline: Gazdag 
elemválaszték,  
egyszerû, gyors beépíthetôség.
Euroline: Nagy szilárdság, 
tökéletes vízzáró szerkezet, 
optimális öntisztulást elôsegítô 
formakialakítás.

Ft
fm

455 HEXALINE 2.0  
folyóka
- horganyzott acél ráccsal
- 1 m

dN 100 FF  
drain cső
flexibilis, kemény 
PVC drain csô
-  egyik végén  

karmantyúval 

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

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

SELF Euroline polimerbeton 
folyóka 
-  horganyzott acél ráccsal
- 1 m

Ft
fm

2 890

Ft
fm

2 690

Ft
db

790

Ft
fm

4 990

Ft
db

89 990
Ft
m2

1 599

Ft
m2

419

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!



Ft
m2-tôl

6 490

Ft
m2-tôl

6 490

Ft
m2-tôl

7 990

Ft
m2-tôl

7 990 Ft
m2-tôl

5 190

Atlas Concorde motion fali csempék és padlólapok

Ragno fali csempék és padlólapok

fali csempék  
20x50 cm

Rewind fali csempék  
25x76 cm

padlólapok  
60x60 cm

Rewind padlólapok  
többféle méretben

Famintás padlólapok  
többféle méretben

Paradyz Teakstone padlólapok

Ft
m2-tôl

4 990
30x60 cm, 60x60 cm

1 790

Házhoz szállítás Tanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció12



mINőSÉGI NÉmET  
LAmINÁLT PAdLóLAPok

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

A képen látható termék: Discovery Graphite 
.

6 mm vastagságú  
laminált burkolat:

Life hartley

Joy Sessile

Life Michigan

Girard Oak

Ft
m2-tôl

1 790
CSAK az  
újHÁZ  

Centrum  

kínálatában!*

1313
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak, 
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek. www.ujhazcentrum.hu

Országszerte közel 80 telephelyen

* Bizonyos termékekre vonatkozik.

Lafen Pro S fali wc  
ülőke nélkül,  
Cikkszám: 
8.2096.1.000.000.1

Laufen Pro S mosdó  
60 cm, csiszolt alsó rész 
Cikkszám: 8.1696.3.000.104.1

Ft
db

29 960 Ft
db

63 670 Ft
db

55 400

Jika Cubito mosdó
55 cm,  
Cikkszám:  
8.1042.2.000.104.1

Ft
db

17 390

Laufen Pro fali wc  
ülőke nélkül,  
Cikkszám: 
8.2095.6.000.000.1

Ft
db

47 560

Jika Pure fali wc
ülőke nélkül, Cikkszám: 
8.2042.3.000.000.1



Ezüst-Antracit Karamell Melange Terra-Antracit

CSAk az  

újHÁz  
Centrum  

kínálatában!

SOMLÓ TRIÓ  
térkő

TÉRKŐVARÁZS®

VILLÁNY KOMBI
Vastagság: 6 cm, Méretek: 8 cm x 10 cm, 8 cm x 9 cm, 
8 cm x 6 cm, 8 cm x 8 cm x 7,4 cm, 8 cm x 7 cm x 6,4 cm

Gránitkő® Méretek: 22,5 cm x 19,1 cm, 15 cm x 19,1 cm, 11,2 cm x 19,1 cmVastagság: 6 cm           

PERFETTO 
GRÁNITKŐ®

BÉZS 

arabás újház hird 101x132,5 2016 lead.indd   1 3/3/16   2:59 PM

Ft
m2

3 590

Ft
m2

2 590

Ft
m2

3 290

La Terrazza térburkolókő  
barna melír színben 
Vékony kialakításának 
köszönhetően megoldást jelent-
het a régi felületek felújításában 
is. Most mediterrán színben. 
Méret: 10x20x4 cm

Il Lungo kombi térburkolókő  
jura színben
Nagy méretű, elegáns megjelenésű 
térburkolókő, természetes, kellemes 
színben. Méretek: 60x30x6 cm,  
30x30x6 cm, 15x30x6 cm

Ft
m2

3 590 Ft
m2

3 590 Ft
m2

2 980
lazac-barna antracit

Házhoz szállítás Tanácsadás Anyagszámítás Költségkalkuláció14



szürke színben már 
2 590 Ft/m2

Ft
m2

2 895Nagykő:  
60x20x16 cm, bézs, mokka

középszürke 
705 Ft/db

Ft
db

870
Normálkô:  

40x20x16 cm, bézs, mokka

középszürke 
470 Ft/db

Ft
db

580
Félkô:  

20x20x16 cm, bézs, mokka

középszürke 
235 Ft/db

Ft
db

290
Fedlap:  

47x27x5 cm, bézs, mokka

középszürke 
825 Ft/db

Ft
db

1 030

Asti® Natura lapok
-  világos-, közép-, sötétszürke, 

homokbarna (csak 3,8 cm 
vastagságban kapható)

-  60x30x3,8 cm; 4 135 Ft/m2

- 60x30x8 cm; 6 720 Ft/m2 

-  60x15x8 cm; 7 330 Ft/m2

Asti® Colori lapok
-  cappuccino, borvörös-fekete, 

napfénysárga,  
füstbarna, grafit-fehér

-  60x30x3,8 cm; 5 135 Ft/m2

-  60x30x8 cm; 7 715 Ft/m2

Rivago kerítés

Ft
m2

2 990
4 953 Ft/m2 
helyett

Ft
m2

4 390Ft
m2

3 990 Ft
db

28 990

Berlin Vario
homokkő színben
- kôvastagság: 6 cm
- soronként kapható,  

egy sor 0,85 m2

egy sorban van: 5 db 28x16 cm,
5 db 35x16 cm, 5 db 42x16 cm

Arrabona ódon
antracit színben

- kôvastagság: 8 cm
méret: 16x16 cm, 16x24 cm

Lisszabon  
kerti sütő

homok, avar színben

7 404 Ft/m2 
helyett

8 357 Ft/m2 
helyett

52 324 Ft/db 
helyett

London Vario
őszi lomb színben
- kôvastagság: 6 cm
- soronként kapható,  

egy sor 0,96 m2

egy sorban van: 8 db 10x20 cm,  
8 db 20x20 cm, 8 db 20x30 cm

A térkő világa

1515
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak, 
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek. www.ujhazcentrum.hu

Országszerte közel 80 telephelyen

Citytop® termékcsalád

Ft
db-tól

745
60x30x3,8 cm

Ft
db-tól

925
60x30x3,8 cm

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

homokbarna és betonszürke színekben
- 20x40 cm, 40x40 cm, 60x40 cm  
- vastagság: 6 cm

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

szürke-fehér, szürke színekben
-  20x10 cm, 20x20 cm, 20x30 cm

Citytop® Smart térkő
-  karamell (képen), középbarna  

barna-mix, ôszilomb és szürke 
színekben

- 20x13,3x5 cm

Ft
m2

4 010
szürke színben már 
3 050 Ft/m2

betonszürke 
3 990 Ft/m2

Ft
m2

4 490
homokbarna  
4 290 Ft/m2



Kiadja: újHÁZ 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.

dÉlKElEt-mAgyArorSZági újHáZ CENtrum tElEpHElyEK: 
BAjA, merkbau Kft., 6500 Baja, Keleti krt. 45., (06-79) 427-017,  

(06-30) 545-3476, www.merkbau.hu • CSoNgrád, Bodrogi Bau Kft.,  
6640 Csongrád, Fô u. 61., (06-63) 571-048, www.bodrogibau.hu  

• HódmEZôVáSárHEly, Bodrogi Bau Kft., 6800 Hódmezôvásárhely, 
Hódtó u. 21., (06-62) 222-132, www.bodrogibau.hu • Bodrogi  Bau Kft.,  

6800 Hódmezôvásárhely, Kistöltés u. 30., (06-62) 222-262,  
www.bodrogibau.hu • KECSKEmÉt, merkbau Kft., 6000 Kecskemét, Halasi út 19.,  

(06-76) 504-405; 504-406, www.merkbau.hu • KiSKuNHAlAS, merkbau Kft., 6400  
Kiskunhalas, Jókai u. 81-83., (06-77) 422-647, (06-30) 239-8551, www.merkbau.hu • KiStElEK,  
Házépítôk áruháza (Kosztinné Vastag Andrea e.v.), 6760 Kistelek, Kossuth u. 171., (06-62) 598-050,  
www.hazepitokaruhaza.hu • oroSHáZA, ilovszky tüzép, 5900 Orosháza, Temetô u. 2.,  
(06-68) 412-368, www.ilovszky tuzep.hu • SZEgEd, Bodrogi Bau Kft., 6724 Szeged,  
Szatymazi u. 35., (06-62) 458-558, www.bodrogibau.hu • merkbau Kft., 6728 Szeged,  
Wimmer Fülöp utca 6., (06-62) 555-014, www.merkbau.hu

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: 2016. április 6. – május 7. További részletekért keresse fel honlapunkat!

TAVASZITAVASZITAVASZITAVASZITAVASZI
NYEREMENYES

O
,,,

Legyen Öné hat értékesLegyen Öné hat értékes
AJÁNDÉKUNK egyike!AJÁNDÉKUNK egyike!

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

Adja le a kupont
a legközelebbi
telephelyünkön!

Bízzon a szerencséjében,Bízzon a szerencséjében,
és legyen Önés legyen Ön
Bízzon a szerencséjében,
és legyen Ön
Bízzon a szerencséjében,

az egyik nyertesünk!egyik nyertesünk!

térkő kémény csempe laminált WPC burkolat fénycsatorna

Kaiserstein
térkő

UNIPlus 20,
6 fm komplett kémény,

90 fokos bekötéssel,
házhoz szállítással

Silvia csempecsalád 
megjelölt termékeiből 

tetszőlegesen

Vermont Eiche
10 mm-es laminált

padlólap

Fa-műanyag
kompozit

teraszburkolat

Fénycsatorna,
35 cm

átmérővel

1 2 3 4 5 6

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

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

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

*  e-mail cím:  ...........................................................

50 m2,
bruttó 180 000 Ft értékben

1 db,
bruttó 219 000 Ft értékben

30 m2, vagy max.
bruttó 100 000 Ft értékben

30 m2,
bruttó 110 000 Ft értékben

12 m2,
bruttó 100 000 Ft értékben

1 db,
bruttó 120 000 Ft értékben

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




