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Válassza a legkönnyebb 
Terrán tetőcserepet, új 

ELEGANT
f e l ü l e t k e z e l é s s e l ,

m o s t

ALAPÁRON!

249 Ft/db*

SYNUS. A legkönnyebb Terrán tetőcserép,
ÚJ ELEGANT felületkezeléssel,

50 év garanciával.



Ezért jÓ VÁlASztÁS A tErrÁN

100 év tapasztalata
100 év gyártási tapasztalatával és tudásával, kiváló minősé-
gű termékeket gyártunk, évente közel 65 millió darabot.

modern gyártástechnológia
Közép-Európa egyik legmodernebb gyártástechnológiájá-
val készítjük tetőcserepeinket, melyeket 9 ország piacán 
értékesítjük.

vezető tetőcserépgyártó
Magyarországon évente közel 14 000 család választja ottho-
na fedésére a Terrán tetőcserepeket. 

robottechnológia
Bólyi gyárunkban a beton kiegészítő cserepeink gyártásához 
robottechnológiát is alkalmazunk.

ökotudatosság
A Terrán – környezettudatos szemléletének jeles bizonyí-
tékaként – Bólyban napelemparkot hozott létre, amelynek 
segítségével napenergiából biztosítja a cserépgyártó üzem 
teljes villamosenergia-ellátását. 

garancia
Magyarországon elsőként biztosítunk betontermékeinkre 
50 év garanciát. Amennyiben komplett tetőrendszerben 
gondolkodik, akkor akár Életre Szóló Garanciát is vállalunk 
tetőcserepeinkre.
A garancia igénybevételének részleteit az Általános Szer-
ződési Feltételeinkben olvashatja.

természetes alapanyagok
Kifogástalan minőségű, természetes alapanyagokból (víz, 
vas-oxid festék, cement és homok) készítjük cserepein-
ket.

széles termékskála
Széles szín- és formaválaszték áll vásárlóink rendelkezés-
re. 4-féle termékforma, 4 felületkezelési technológia és 
megszámlálhatatlan szín közül választhatnak otthonuk 
tetőfedésére.

hazai márka, nemzetközi szinten
A 100%-ban magyar családi tulajdonban lévő Terrán már-
ka napjainkra 9 ország piacán lett ismert és elismert.

innováció
A múlt tapasztalata, a jövő technológiája. Mi azért 
dolgozunk és fejlesztjük termékeinket, hogy a lehető 
legjobb megoldást kínáljuk Önnek, ha egy megbízható, 
biztonságos, hosszú távú és energiatudatos tetőfedésben 
gondolkodik. 

elismert márka
A vásárlók elismerésén túl a szakmai elismeréseket 
is sorra gyűjtöttük az elmúlt években.  Mint például a 
Construma Nagydíjak, BestBuy Award, vagy épp a hatszo-
ros Magyar- és kétszeres SuperBrands elismerések.



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.

AlKAlmAzott fElülEtKEzEléSEINK

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

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 jobb védelmet biztosít az időjárási viszontagságokkal 
szemben. 

ClimaControl
ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemei-
nek köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet 
a tető felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Ennek 
köszönhetően a ClimaControl felületkezelésű cseréppel fedett 
épületekben energiamegtakarítás és optimális lakókomfort 
érhető el.

Elegant
A legújabb felületkezelési eljárásunknak köszönhetően a tető-
cserepek felülete rendkívül sima és ellenálló.  A selyemfényű 
megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt kölcsönöz a 
tetőjének, hisz a név kötelez!



moon matt

korall mocca

mEggypIRoS mogyoróbarna

tégla SöTéTbARnAfekete

Synus ElEGANt
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

249 ft/db
335 Ft/db helyett

Synus ColorSYStEm
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

249 ft/db
305 Ft/db helyett

Synus rESIStor
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

285 ft/db
430 Ft/db helyett

Synus ClImACoNtrol
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

305 ft/db
450 Ft/db helyett

Én a SYNUS-t választom!
Szeretem a frissen nyírt fű illatát magamba szívni. 
A gomolygó felhőkbe órákon át bámulni, a reggeli 

nap sugaraival együtt ébredni, eső után langyos széltől 
megszáradni. A szabadságom az otthonom. 

rENDKÍVülI AKCIÓ
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BEVEZETŐ ÁRON

!
zenit rESIStor
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,75 db/m2

319 ft/db
580 Ft/db helyett

Nálunk a ZENIT a favorit.
Minket a letisztult, egyszerű formák hoznak lázba. 

Szeretjük a szabályos, geometrikus témákat, 
örömet okoz, ha idilli környezetünk harmóniát sugároz. 

Rendszerben, mintákban gondolkodunk.

moonSpACE mARS

onIx carbon

gRánIT gRAfIT gRoSSo-onIx

Generon kompatibilis cserép

zenit ClImACoNtrol
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,75 db/m2

*ClimaControl felületkezelésű Zenit Moon és Space tetőcserepeink fényes és matt felülettel, a Mars tetőcserép kizárólag matt felülettel vásárolható meg.

369 ft/db
640 Ft/db helyett

AnTRACIT gESZTEnyEbARnA

zenit ElEGANt
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,75 db/m2

299 ft/db
580 Ft/db helyett

új új





Danubia rESIStor
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

335 ft/db
580 Ft/db helyett

carbonmoccakorall merlot

Danubia ElEGANt 
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

285 ft/db
460 Ft/db helyett

tégla

SöTéTbARnA AnTRACIT

bordó

Nekem a DANUBIA a stílusom.
Amikor az őszi erdő ezer színben játszik, és a gyerekek 

vidám kiáltozását már messziről hallom.  Amikor a kutya 
mellém heveredik, és a dolgos nap végén a kanapén 

kinyújtózkodom. Akkor érzem igazán, hogy élek.

Danubia ColorSYStEm
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

255 ft/db
370 Ft/db helyett

natúr





BEVEZETŐ ÁRON

!
rundo ElEGANt
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,75 db/m2

255 ft/db
460 Ft/db helyett

rundo rESIStor
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,75 db/m2

335 ft/db
580 Ft/db helyett

A RUNDO az én választásom.
Jó dolog, ha vannak álmaink. Időről-időre felmerülő

vágyaink. De az még jobb, ha meg is valósíthatjuk őket 
azokkal, akiket szeretünk. Amikor a fontos elválik a
lényegtelentől, csak az marad, ami valóban számít.

korall merlot

mocca carbon

tégla AnTRACIT

SöTéTbARnA

Generon kompatibilis cserép

új

új

új





Coppo Ódon COLORSYSTEM
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

285 ft/db
580 Ft/db helyett

Coppo ColorSYStEm
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

285 ft/db
580 Ft/db helyett

rundo Ódon ColorSYStEm
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,75 db/m2

365 ft/db
580 Ft/db helyett

zenit Ódon ColorSYStEm
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,75 db/m2

375 ft/db
580 Ft/db helyett

Én a rusztikus és mediterrán 
hangulatokat kedvelem

Imádom a levendula selymes illatát, a reggeli gőzölgő friss 
kávé aromáját és a szűk óvárosi házak között megbúvó kis 

étteremek teraszán egy lágy, zamatos bor mellett átbeszélni 
a hosszú nyári estéket.

ZEnIT ódon

rundo ódon

coppo ódon

ferrara modena

Generon kompatibilis cserép

Generon kompatibilis cserép





renova Plus ColorSYStEm
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

235 ft/db
265 Ft/db helyett

Renova Plus
a tökéletes számomra.

A ház körül mindig van mit tenni, és ez nekem rengeteg 
örömöt ad. Mert nincs annál jobb, mint  amikor a dolgok 
tökéletesen működnek, vagy egyszerűen csak a helyükre 

kerülnek. Javítani, rendbe tenni, fejleszteni, építeni.  
Az én életem így lesz kerek. 

tégla barna fekete



T I P P

viharállóság

átszellőztetés

alátétfedés

Mi kell még egy szakszerűen 
kivitelezett tetőhőz?

A szükséges rendszerelemek beépítésével
egy több generációt kiszolgáló tetőfedés készíthető el, 

ezzel is garantálva az otthonok és a családok
hosszú távú biztonságát.

Nemcsak a tetőcserépgyártás, hanem a hozzá kapcsolódó 
kiegészítők gyártása is folyamatosan fejlődik és átalakul a 
piaci kihívásoknak megfelelően.

A folyamatos innovációknak köszönhetően válik lehetővé, 
hogy olyan saját márkás rendszerelemeket forgalmazzunk 
(MediFol tetőfóliák, MediRoll kúpalátétek), amik a legma-
gasabb minőségi elvárásoknak is megfelelnek. Napjainkra 
olyan költséghatékony megoldások születtek, amelyek be-
építésével akár energiamegtakarítás is elérhető.

Tetőépítéssel kapcsolatos további tippekért, és a leg-
szükségesebb rendszerelemekkel kapcsolatos informáci-
ókért keresse fel a www.tetotepitek.hu weboldalunkat.

Tudta, hogy Magyarországon évente átlagosan 
35 olyan viharos nap van, amikor a szélsebesség 
eléri az 54 km/h sebességet?
Ahhoz, hogy a cserepek biztosan a tetőn maradjanak, 
kivitelezéskor használják a Terrán rendszerhez tartozó 
viharkapcsokat.

Tudta, hogy szinte minden esetben alátétfóliát kell 
alkalmazni a cserépfedések alatt?

Válassza a Terrán tetőrendszerhez tartozó MediFol 

tetőfóliákat, akár 25 év garanciával!

Tudta-e, hogy a nem megfelelően átszellőzte-
tett fedés miatt a tetőléc idő előtt tönkre mehet, 
illetve növekszik a tetőtér, illetve a padlástér nyári 
felmelegedése?
A tető megfelelő átszellőztetéséhez biztosítani kell a 
beszellőzést az ereszvonalban és a kiszellőzést az él- és 
taréjgerinc mentén. Keresse a Terrán rendszerhez tartozó 
MediRoll kúpalátét-tekercseket!



ökotudatosság
A Terrán Generon alapja a betoncserép, melynek gyártása ener-
giafelhasználás és környezetkímélés szempontjából is élen jár.

Integrált rendszer
Teljes körű megoldás tetőfedésre és napenergia hasznosításra: 
védelem és megújuló energia egy tető alatt.

Tradíció
Cégünk 100 éve egy ember álmaként indult. Kulcsfontosságú-
nak tartjuk, hogy hagyományainkat őrizve professzionális, 
a mai vásárló igényeket lekövető termékeket nyújtsunk.

Kompatibilitás
Ha tetőfelújításban, vagy új építésben gondolkodik válassza a 
Terrán Zenit, vagy Rundo tetőcserepeket, melyekhez tökélete-
sen illeszkedik a Generon napelemes tetőcserép.

garancia
20 év termék- és teljesítménygarancia. A Generon napelemes 
tetőcserép gyártása Magyarországon történik, így a garanciális 
ügyintézés gyorsan és kényelmesen elérhető. 

finanszírozás
A megújuló energiával kapcsolatos fejlesztésekre 0%-os hitel 
igényelhető a Magyar Fejlesztési Banktól.

Szakmai támogatás
Segítségére vagyunk a tervezéstől a kivitelezésig, és a beépí-
téskor is helyszíni tanácsadással segítünk. 

Nekem a Generon.
Nyitott vagyok az újra. Keresem az előremutató megoldá-

sokat. Odafigyelek a környezetemre, és harmóniában élek a 
természettel. Szeretem, ha engem követnek, és nem nekem 

kell másokat követni. Viszem a fényt, hogy minél több 
helyre jusson belőle. 

A TETő A háZ ÉkE
SZOláRTEchNOlóGIáVAl IS

TOVáBBI INFORMácIók: TERRAN-GENERON.hU





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 funkció-
ját maximálisan betöltő tetőrendszert vásároljanak tőlünk. 
Ehhez szeretnénk a kivitelezésben is segítséget nyújtani a Terrán 
Tetőspecialista 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
A Terrán annak érdekében, hogy minél alaposabb és meg-
bízhatóbb, naprakész információkkal szolgáljon vásárlói-
nak, létrehozta tetotepitek.hu tematikus portálját.

Az oldalon megtalálható Tetőkalkulátorral egyszerűen és 
gyorsan választ kaphatunk kérdéseinkre a tetőépítéssel és a 
felmerülő költségekkel kapcsolatban, de akár ingyenes te-
tőfólia kiadvány is igényelhető, melynek segítségével kézzel 
fogható információkhoz jutunk a tető egyik legérzékenyebb 
pontját, az alátéthéjazatot illetően. 

A felületen segítséggel szolgálunk többek között azzal 
kapcsolatban is, hogy milyen igényekhez milyen tetőcserepet 
érdemes választani, valamint bővebb ismertetőkkel találkoz-
hatunk az új termékek, innovációk vonatkozásában. 
Mindenki megtalálja a számára fontos, keresett informáci-
ókat legyen az bemutató videó, szakember-kereső vagy 
inspirációs ötlettár.

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 színvo-
nalát megfelelően prezentáló online felület kialakítása volt 
a célunk. Ennek eredményeképpen, létrehoztunk egy a cél-
csoportjaink elvárásainak megfelelő, minden platformon 
jól kezelhető, naprakész tartalmakkal és egyedi megoldá-
sokkal 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
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életre Szóló garancia
Amennyiben Ön is elkötelezett a minő-
ség iránt és komplett tetőrendszerben 
gondolkodik, akkor a Terrán tetőcserepe-
ket most akár Életre Szóló Garanciával is 
megvásárolhatja.  A hazai beton tető-
cserépgyártó 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 kivitele-
zői munkája lehetővé teszi, hogy a családi otthon egy életen át 
betöltse a neki szánt funkciókat.

50 év garancia
Tetőt nem egy évre, hanem egy életre választunk. Éppen 
ezért cégünk 50 év írásos garanciát vállal a Terrán tetőcse-
repek:
- méretpontosságára,
- vízzáróságára,
- fagyállóságára. 

Évtizedek céltudatos munkájával a há-
tunk mögött büszkén vallhatjuk, hogy 
a TERRÁN termékcsalád hosszú távon is 
kiváló választás, világszínvonalú tech-
nológiánk, szakembereink, mérnökeink munkája, szakértel-
me 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 egy-
ben vásárlóinknak is garancia arra nézve, hogy a TERRÁN 
betoncserép-család több generációra szóló, kiváló választás. 

A garancialevelet a Gyártó állítja ki, miután a Vásárló a keres-
kedő Partnertől kapott számla másolatát a Gyártó részére 
eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7) vagy elektronikus úton 
(garancia@terranteto.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet 
postai vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére. 
Részletekért, kérjük olvassa el a Termékismertető 69-71. 
oldalán található Általános Szerződési Feltételeinket, 
vagy érdeklődjön e-mailben a garancia@terranteto.hu 
címen.



Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.
Tel.: 06-69/569-950
vevoszolg@terranteto.hu
www.terranteto.hu

*A kiadványban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, amelyek 2020. augusztus 17-től 2020. október 
31-ig érvényesek. A garancia igénybevételének részleteit a www.terranteto.hu/garancia oldalon és az onnan letölthető Álta-
lános 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. 

Válasszon hosszú távra!
Nagyon hosszú távra...
A Terrán a legújabb fejlesztésénél az évszázados betontermék-gyártási 
tapasztalatát ötvözte az előállítás során alkalmazott modern techno-
lógiával, továbbá azzal a mérnöki know how-val, amivel világszínvonalú 
hátteret biztosít az építtetői és tervezői igények kielégítéséhez, így a 
vásárlók számára mindenkor a legmagasabb minőséget nyújtja.

A Zenit és Rundo tetőcserepek bordázottsága, keresztmetszete 
megváltozik, emellett módosul a horonykapcsolat kialakítása, így a 
termékek még magasabb törésszilárdságúak lesznek, tovább nő a 
viharállóságuk. Mivel a Terrán a korábbi sík tetőcserepeknél is nagy 

hangsúlyt fektetett az ellenállóságra, azok ugyanúgy megfelelnek a 
legmagasabb fokú követelményeknek, azonban a fejlesztések révén a 
kivitelező szakemberek munkája is könnyebbé válik. 

A második generációs sík termékek megje-
lenése természetesen vásárlóink számára is 
előnyökkel jár, hiszen egy erősebb, nagyobb 
értékkel bíró, megnövelt viharállóságú tető-
cseréppel fedhetik otthonukat. 

zenit rundo


