A Terrán Kft. ŐSZI AKCIÓS KIADVÁNYA

Természetünkből fakad, hogy óvjuk
családunkat és otthonunkat
Válassza ezért a könnyű és

ÚJ Synus
tetőcserepeinket

PRÉMIUM
felületkezeléssel,

m o st

A KC I Ó S,

BEVEZETŐ ÁRON

A család és az otthon védelme számunkra természetes. Ezért
mostantól a legnépszerűbb és legkönnyebb Synus tetőcserepeink Korall és Mocca színben Resistor, valamint Moon színben
ClimaControl felületkezelési eljárással is elérhetők. Szerezze be
őket most óriási kedvezménnyel, 50 év garanciával!

www.terranteto.hu/akciok
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. őszi akciós kiadványa,
amely 2019. augusztus 21-től 2019. október 31-ig érvényes.

LÉGIESEN KÖNNYED synus tetőcserepek
új PRÉMIUM felületkezelésekkel

moon matt

!

Synus ClimaControl felületkezelésű tetőcserép

AKCIÓS, BEVEZETŐ ÁRON

440 Ft/db helyett

299 Ft/db

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

korall

!

új

mocca

új

új
Synus resistor felületkezelésű tetőcserép

AKCIÓS, BEVEZETŐ ÁRON

420 Ft/db helyett

279 Ft/db

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

LÉGIESEN KÖNNYED
synus

tégla

Hogy a tetőépítés könnyen menjen
Könnyedségével, a beton tartósságával és ellenálló képességével
az egyik legjobb választás a tetőépítéshez!

sötétbarna

Synus colorsystem felületkezelésű tetőcserép
325 Ft/db helyett

fekete

249 Ft/db

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

meggypiros

mogyoróbarna
Synus basic felületkezelésű tetőcserép
295 Ft/db helyett

239 Ft/db

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

Modern vonalú
zenit

onix

carbon

gránit

grafit

grosso-onix

space

!

!

Kifinomult ízlést, letisztult stílust tükröz
Letisztultság, erő és design. Határozottan a legmodernebb
igényekre fejlesztve. Ezek a cserepek új irányzatot teremtenek
a tetőfedésben.

Zenit Resistor felületkezelésű tetőcserép

RENDKÍVÜLI AKCIÓ

570 Ft/db helyett

319 Ft/db

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

moon

mars

RENDKÍVÜLI AKCIÓ
*A Zenit ClimaControl felületkezelésű Mars, Space (matt és fényes),
illetve a Moon fényes felületű tetőcserepek akciós ára 379 Ft/db

Zenit ClimaControl felületkezelésű
Moon matt tetőcserép
610 Ft/db helyett

319 Ft/db

*

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

klasszikus
hullámÚ danubia

Tégla

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.

bordó

Danubia COLORSYSTEM felületkezelésű tetőcserép
450 Ft/db helyett

sötétbarna

Korall

antracit

279 Ft/db
Anyagszükséglet: 9,8 – 10,42 db/m2

merlot

Danubia RESISTOR felületkezelésű tetőcserép

mocca

carbon

570 Ft/db helyett

359 Ft/db

Anyagszükséglet: 9,8 – 10,42 db/m2

nosztalgikus
hódfarkú rundo

Tégla

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

bordó

Rundo ColorSystem felületkezelésű tetőcserép
450 Ft/db helyett

sötétbarna

antracit

265 Ft/db

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

Korall

merlot

Rundo RESISTOR felületkezelésű tetőcserép
570 Ft/db helyett

mocca

carbon

359 Ft/db

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

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.

Zenit COLORSYSTEM felületkezelésű tetőcserép

zenit ódon

570 Ft/db helyett

369 Ft/db

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

Rundo COLORSYSTEM felületkezelésű tetőcserép

rundo ódon

570 Ft/db helyett

359 Ft/db

Anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m2

Coppo 2018 COLORSYSTEM felületkezelésű tetőcserép

coppo ódon

570 Ft/db helyett

359 Ft/db

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

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.

ferrara

Coppo 2018 COLORSYSTEM felületkezelésű tetőcserép

modena

570 Ft/db helyett

359 Ft/db

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

Hagyományos
stílusú standard

natúr

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!

Standard BASIC felületkezelésű tetőcserép
360 Ft/db helyett

249 Ft/db

Anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m2

Gazdaságos
renova plus

Tégla

fekete

Magas minőség, alacsony áron
A megbízható egyszerűség jegyében készült tetőcserepünk, mely ideális
a régi tetők megszépítésére és gazdaságosan kivitelezendő új tetőkhöz
egyaránt. Garantáltan magas minőség mégis kedvező áron.

Barna

!

Renova Plus BASIC felületkezelésű tetőcserép

RENDKÍVÜLI AKCIÓ

260 Ft/db helyett

229 Ft/db
Anyagszükséglet: 9,8 – 10,42 db/m2

Alkalmazott felületkezelési technológiák
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

Resistor

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 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 távon magasfokú védelmet nyújt a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen.
Ennek köszönhetően a ClimaControl felületkezeléssel ellátott cseréppel fedett épületekben energiamegtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.

Általános tudnivalók
Bízza a tetőt
Terrán Tetőspecialistára

www.acskereso.hu

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
Tetőspecialista programunkkal.
A Terrán Tetőspecialisták olyan szigorú szakmai követelményeknek megfeleltetett, folyamatosan képzett szakemberek,
akik elhivatottak a szakmájuk iránt, naprakészek és a szakmájuk csúcsát képviselik.

Tetőtépítek.hu
Látványos videófilmek a hibátlan és szakszerű tetőépítéshez! 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 kiválasztásában.
A tetotepitek.hu oldalon külön foglalkozunk a ma már nélkülözhetetlen 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 kapcsolatban. Végleges döntése előtt lehetősége nyílik ingyenes
termékminta igénylésére is. Az érdeklődők közvetlenül szakembereinkhez is fordulhatnak kérdéseikkel.

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

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, naprakész tartalmakkal és egyedi megoldásokkal működő weboldalt. A teljesen egyedi termékcsalád
bemutató, az újratervezett termék adatlapok és a térképes
kereső mind-mind azt az elképzelésünket erősíti, amit mi
a Terrán márka jövőjéről gondolunk. www.terranteto.hu

Palahelyzet?

50 év garancia
Tetőt nem egy évre, hanem egy életre választunk. Éppen
ezért cégünk 50 év írásos garanciát vállal a Terrán tetőcserepek:
méretpontosságára,
vízzáróságára,
fagyállóságára.
Évtizedek céltudatos munkájával a hátunk mögött büszkén vallhatjuk, hogy
a TERRÁN termékcsalád hosszú távon is
kiváló választás, világszínvonalú technológiánk, szakembereink, mérnökeink munkája, szakértelme hazánk egyik legmodernebb építőipari gyártójává emel bennünket.
Mindezek együttesen tették lehetővé számunkra, hogy
átfogó szakmai mérlegelést követően a TERRÁN termékekre
kimagaslóan, és a hazai beton tetőcserépgyártó cégek közül
elsőként ilyen hosszú garanciát tudjunk biztosítani. Ez egyben vásárlóinknak is garancia arra nézve, hogy a TERRÁN
betoncserép-család több generációra szóló, kiváló választás.

Életre Szóló Garancia
A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a kereskedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére
eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7) vagy elektronikus úton
(garancia@terranteto.hu), illetve faxon:
06-69/569-951. A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai
vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére.
Részletekért, kérjük olvassa el a Termékismertető 63–65.
oldalán található Általános Szerződési
Feltételeinket, vagy érdeklődjön e-mailben a
garancia@terranteto.hu címen.
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Amennyiben Ön is elkötelezett a minőség iránt és komplett tetőrendszerben
gondolkodik, akkor a Terrán tetőcserepeket most akár Életre Szóló Garanciával is
megvásárolhatja. A hazai beton tetőcserépgyártó cégek közül egyedüliként
tudunk ilyen hosszú garanciát biztosítani
termékeinkre, mely a vásárlóinknak is
biztosíték arra, hogy a Terrán termékcsalád
kitűnő választás. Ehhez biztosítjuk a Terrán Tetőspecialista
programunkkal azokat a mesterembereket, akiknek a kivitelezői munkája lehetővé teszi, hogy a családi otthon egy életen át
betöltse a neki szánt funkciókat.

Vá

A tetőcserepek
új generációja

A NAPRAKÉS Z TETŐ
A sítlusosan környezettudatos
napelemes tetőcserép.
Esztétikus energiatermelő
megoldás, amely tökéletes a
tetőfedésre és a napenergia
felhasználására egyaránt.

terran-generon.hu
A nap éltető energiája kimeríthetetlen. Ezért a természet
végtelen erejét használva létrehoztuk  a forradalmian új
napelemes tetőcserepet. Válassza a stílusosan környezettudatos GENERON napelemes tetőcserepünket!
Látogassa meg a www.terran-generon.hu honlapunkat,
ahol árajánlatott kérhet és feliratkozhat hírlevelünkre, hogy
első kézből értesülhessen a Generon napelemes tetőcseréppel kapcsolatos friss információkról.

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

*A kiadványban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, amelyek 2019. augusztus 21-től
2019. október 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 kiadványban megjelenő színek nyomdatechnikai okokból a valóságostól eltérhetnek.

