
Könnyű és erős!

www.terranteto.hu

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

A Terrán Kft. TAVASZI AKCIÓS KIADVÁNYA

Synus ColorSystem felületkezelésű tetőcserepek

most AKCIÓS ÁRON

190 Ft/db*

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. tavaszi akciós kiadványa,
amely 2018. április 2-től 2018. május 31-ig érvényes.

a tetőhöz felhasznált cserép árából!*

Nyerjen vissza akár

1000000 forintot



1920 ÓTA 
a magyar tetőcseréppiacon.
Napjainkra hazánkban és a régió más országaiban 
is a tetőcseréppiac meghatározó szereplője lettünk.  
Családi vállalatként működünk, innovatív hozzá
állással,  magasan képzett szakemberekkel.  
A saját sikerünkért és a családok biztonságos ottho
naiért dolgozunk.

Vásároljon Európa egyik legmodernebb gyártástechnoló-
giájával készülő Terrán tetőcserepet, és most akár bruttó  

1000 000 Ft-ot 

visszanyerhet a tetőjéhez 
felhasznált cserép árából!*

Vásároljon bármilyen Terrán tetőcserepet (Synus, Rundo, 
Danubia, Standard, Coppo 2018, Zenit, Renova Plus) 2018. áp
rilis 2. és 2018. május 31. között. A vásárlást igazoló számla 
másolatát juttassa vissza emailben (vevoszolg@terranteto.hu), 
vagy postai úton (7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.) a Terrán 
Tetőcserép Gyártó Kft. részére legkésőbb 2018. június 7én 
éjfélig.

 
*A tájékoztatás nem teljes körű! A nyereményjátékban 
való részvétel feltételeit és annak teljes körű leírását a 
www.terranteto.hu/nyeremenyjatek honlapunkon találja.

www.terranteto.hu/nyeremenyjatek

A TerránnAl TAvAsszAl 
nyerheT!

Az Icertias nevű, svájci minősítő szervezet 
kutatása alapján, a Terrán elnyerte a neves 
„BeST BuY AwARD” DíjAT, azaz 2017-ben a 
vásárlók a Terránt nevezték meg A legjOBB 
ár/érTék AráNyú TeTőcserép márkáNAk  
mAgyArországoN.

a tetőhöz felhasznált cserép árából!*

Nyerjen vissza akár

1000000 forintot



Bízza a tetőt 
Terrán Tetőspecialistára
Az életre szóló garanciával újabb lépést tettünk a családok 
otthonainak hosszú távú védelme érdekében. Lehetőséget 
és jótállást biztosítunk számukra, hogy időtálló, a funkcióját 
maximálisan betöltő tetőrendszert vásároljanak tőlünk. Ehhez 
szeretnénk a kivitelezésben is segítséget nyújtani a Terrán Te
tőspecialista programunkkal. 
A Terrán Tetőspecialisták olyan szigorú szakmai követelmé-
nyeknek megfeleltetett, folyamatosan képzett szakemberek, 
akik elhivatottak a szakmájuk iránt, naprakészek és a szak-
májuk csúcsát képviselik.

Tetőtépítek.hu
Látványos videófilmek a hibátlan és szakszerű tetőépítés-
hez! Ezen az oldalunkon igyekszünk minden olyan információt 
megosztani a tetőépítés, vagy felújítás előtt állókkal, amelyek 
segítenek az eligazodásban,a hazai éghajlati viszonyoknak és 
a felhasználó igényeinek megfelelő tetőrendszer kiválasztá
sában.
A tetotepitek.hu oldalon külön foglalkozunk a ma már nélkü
lözhetetlen tetőfóliákkal, a hőszigeteléssel, a hó és vihar 
elleni védelemmel, valamint a garancia kérdésével.
A tetőfólia választó alkalmazásunk segítségével néhány 
kattintást követően megmutatjuk az Önnek legmegfelelőbb 
tetőfóliát, illetve részletekkel szolgálunk a termékkel kap
csolatban. Végleges döntése előtt lehetősége nyílik ingyenes 
termékminta igénylésére is. Az érdeklődők közvetlenül szak
embereinkhez is fordulhatnak kérdéseikkel. 

Terrán
Palatetőcsere Program
A régi otthonok és a vidéki táj képéhez kétségtelenül hozzá
tartozik a palával és bitumenes zsindellyel fedett épületek lát
ványa. Palatetőcsere Programunkban azoknak a családoknak 
adunk segítséget, akik környezetszennyező, bitumen alap
anyagú zsindely vagy azbeszt tartalmú palatetőjük cseréjét 
már tervezgetik, de még nem találták meg az egyszerű, gyors 
és költséghatékony megoldást. 

www.acskereso.hu

Palahelyzet?

általános tudnivalók

A legkorszerűbb online 
megoldások a Terrántól
Informatikai fejlesztéseink során, a Terrán márka színvonalát 
megfelelően prezentáló online felület kialakítása volt a célunk. 
Ennek eredményeképpen, létrehoztunk egy a célcsoportjaink 
elvárásainak megfelelő, minden platformon jól kezelhető, nap
rakész tartalmakkal és egyedi megoldásokkal működő webol
dalt. A teljesen egyedi termékcsalád bemutató, az újratervezett 
termék adatlapok és a térképes kereső mindmind azt az elkép
zelésünket erősíti, amit mi a Terrán márka jövőjéről gondolunk. 
www.terranteto.hu



Alkalmazott felületkezelési technológiák

Garancia

Az alkalmazott négy felületkezelési típus összetettségében és minőségében különbözik egymástól, eltérő fokban garantálják  betoncserepeink 
szín- és kopásállóságát. Innovatív felületkezelési technikákkal és új színekkel kívánunk folyamatosan  megfelelni a piaci igényeknek és a kor magas 
minőségi elvárásainak.

Basic
A legelterjedtebb felületkezelő anyagok használatával készült termékek tartoznak ebbe a csoportba. 
A felhasznált anyagok, festékek több évtizede beváltak és bizonyított tudásúak. 

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 időjá-
rási viszontagságokat. 

resistor
A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő Resistor felületkezelési 
eljárás – a fokozott színvédelmen túl – már sok tulajdonságában túlmutat a korán. 
Olyan felület alakítható így ki, mely kidolgozottságával, felhasznált alapanyagaival a 
jelenlegi egyik legmagasabb minőséget képviseli.

ClimaControl
ClimaControl felületkezelésünk nem lebomló alkotóelemeinek köszönhetően hosszú tá-
von magasfokú védelmet nyújt a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. 
Ennek köszönhetően a ClimaControl felületkezeléssel ellátott cseréppel fedett épületek-
ben energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.

Életre szóló Garancia
Amennyiben Ön is elkötelezett a minőség iránt és 
komplett tetőrendszerben gondolkodik, akkor a 
Terrán tetőcserepeket most akár életre szóló ga-
ranciával is megvásárolhatja. A hazai beton tető-
cserépgyártó cégek közül elsőként tudunk ilyen 
hosszú garanciát biztosítani termékeinkre, mely a vá-
sárlóinknak is biztosíték arra,hogy a Terrán termékcsalád kitű-
nő választás. A garancia igénybevételének részletes feltételeit a  
www.terranteto.hu/garancia weboldalunkon olvashatja.

50 év garancia
Tetőt nem egy évre, hanem egy életre választunk. Éppen 
ezért cégünk 50 év írásos garanciát vállal a Terrán tető-
cserepek:

ÎÎ méretpontosságára,

ÎÎ vízzáróságára,

ÎÎ fagyállóságára.



meGGypiros moGyoróBArnA

TÉGlA söTÉTBArnA FekeTe

synus coLrosysTem felületkezelésű tetőcserép

Synus BASIC felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

190 Ft/db

190 Ft/db

275 Ft/db helyett

245 Ft/db helyett

! ReNDKíVÜlI AKCIÓ

kÖNNyű és erős
SYNuS

Hogy a tetőépítés könnyen menjen

Könnyedségével, a beton tartósságával és ellenálló képességével az 
egyik legjobb választás a tetőépítéshez!



! ReNDKíVÜlI AKCIÓ

stílusteremtő tető

Letisztult látvány és üde természetesség. A modern kor építészeti 
igényeit követő, de továbbra is a hagyományos stílust kedvelők 

választása.

NOSZTAlgIKuS
HÓDFARKÚ RuNDO

TÉGlA Bordó AnTrACiTsöTÉTBArnA

korAll merloT CArBonmoCCA

rundo resIsTor felületkezelésű tetőcserép

rundo coLorsysTem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

250 Ft/db

217 Ft/db

480 Ft/db helyett

375 Ft/db helyett



! ReNDKíVÜlI AKCIÓ

TÉGlA Bordó AnTrACiTsöTÉTBArnA

korAll merloT CArBonmoCCA

megnyugtató hullámok

Klasszikus tető – kissé átértelmezve új színek által, 
hiszen a hullámos forma nemcsak pirosban mutat jól. 

A holnap tetője, amely már ma is hódít.

KlASSZIKuS
huLLámú dANubIA

danubia resIsTor felületkezelésű tetőcserép

danubia coLorsysTem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

250 Ft/db

228 Ft/db

480 Ft/db helyett

375 Ft/db helyett



modenAFerrArA

coppo 2018 coLorsysTem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

295 Ft/db
480 Ft/db helyett

standard bAsIc felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

195 Ft/db
300 Ft/db helyett

medITerráN
hANguLATú coppo 2018

Tengernyi életöröm

Egyedi mediterrán karaktert biztosít a háznak. Spontán
változatos színeivel, visszafogott tarkaságával elrepít az olasz tájak 

maradandó értékeket hordozó, hangulatos stílusa felé.

Használja a
Terrán live home

alkalmazást
ennél a képnél!

Tető, ami sosem okoz csalódást

Szín és forma, ami a tetőről elsőre eszünkbe jut. 
Természetes szín, lágy vonalak és nagyon kedvező ár. 

Ez a Standard Natúr cserepünk!

hAgyomáNyos
STíluSÚ STANDARD

nATúr



coppo 2018 coLorsysTem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

295 Ft/db
480 Ft/db helyett

zenit coLorsysTem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

299 Ft/db
480 Ft/db helyett

RuSZTIKuS HATÁSÚ
cserepek

Napérlelte színek finom összhangja

A véletlenszerű színezési eljárással készülő cserepeinkkel is egyedi 
hatást érhet el, amely kiválóan alkalmas a napsütötte 

délvidéki hangulat megteremtéséhez.

Coppo 2018 ódon

zeniT ódon

rundo ódon

rundo coLorsysTem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

295 Ft/db
480 Ft/db helyett



kifinomult ízlést, letisztult stílust tükröz

Letisztultság, erő és design. Határozottan a legmodernebb
igényekre fejlesztve. Ezek a cserepek új irányzatot teremtenek a 

tetőfedésben.

moderN voNALú
ZeNIT

Zenit cLImAcoNTroL felületkezelésű tetőcserép 
fényes és matt felülettel is rendelhető

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

305 Ft/db
 515 Ft/db helyett

GrAFiTGrániTonixCArBon GroSSo-oNix

mArsmoonspACe

Zenit ReSISTOR felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

299 Ft/db
 480 Ft/db helyett



ClimaControl

0°C
a hagyományos Terrán tetőfedő anyagokhoz képest.*

Akár

ALAcsoNyAbb hőmérsékLeT

*A Terrán Zenit resistor felületkezelésű cseréppel fedett, azonos rétegrendben kivitelezett tetőfedéssel összehasonlítva. A megadott hőmérsékletkülönbség a Terrán Zenit resistor 
tetőcserepek és a ClimaControl felületkezelésű tetőcserepek hátoldalán mért eredmények átlaga. Az összehasonlítás mesterséges körülmények között történt. 

-kal 1
felületkezelés

*A kiadványban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, amelyek 2018. április 2-től 2018. május 31-ig érvényesek. A garancia igénybevételének részleteit a www.terranteto.hu/garancia 
oldalon és az onnan letölthető Általános Szerződési Feltételeinkben találja. További részletekért érdeklődjön kereskedőpartnereinknél. A tájékoztatás nem teljes körű, és a változtatás jogát fenntartjuk! Az itt 
nem részletezett kérdésekben a Gyártó Általános Szerződési feltételei, illetve a gyártó állásfoglalása az irányadó. Az esetleges nyomdai hibákért a Terrán Kft. nem vállal felelősséget. A kiadvány-
ban megjelenő színek nyomdatechnikai okokból a valóságostól eltérhetnek. 
A nyereményjátékban való részvétel feltételeit és annak teljes körű leírását a www.terranteto.hu/nyeremenyjatek honlapunkon találja.



Terrán Tetőcserép gyártó kft.
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.
Tel.: 06-69/569-950, Fax: 06-69/569-953
vevoszolg@terranteto.hu
www.terranteto.hu

SYNUS TETŐCSERÉP
Jól bevált megoldás, 

tradicionális kivitelezés. 
Könnyedségével, a beton 
tartósságával és ellenálló 
képességével tökéletes 
választás a klasszikus 

formák és színek 
kedvelőinek.

Tetők
a jövőre tervezve


