
A Terrán Kft. őszi AKCIÓS KIADVÁNYA
Érvényes: 2022. november 1.–november 30-ig

Ezzel egyidejűleg a 2022. október 3-án kiadott Őszi akciós kiadvány hatályát veszti!

*Amennyiben a meghirdetett akciós időszakban Terrán 
Generon napelemes rendszert vásárol (Generon napelemes 
tetőcserép + Inverter + a Generon árajánlatban szereplő 
egyéb termékek és szolgáltatások), akkor egy 10% 
kedvezményt nyújtó kupont kaphat ajándékba, melyet egy 
következő Terrán betontermék vásárláskor van lehetőség 
beváltani. Így nem csak a villanyszámlán spórolhat majd, 
hanem akár már a tetőépítés költségein is. 
A kupon 2022. december 31-ig váltható be, bármelyik 
Hivatalos Terrán Generon Értékesítő Partnerünknél. A tájé-
koztatás nem teljes körű és a változtatás jogát fenntartjuk! 
Az akcióval kapcsolatos további részletek és 
az akcióban részt vevő kereskedőpartnerek listáját a 
www.terranteto.hu/akcio oldalon találják!
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100 év tapasztalata
100 év gyártási tapasztalatával és tudásá-
val, kiváló minőségű termékeket gyártunk, 
évente közel 83 millió darabot. *

modern gyártástechnológia
Közép-európa egyik legmodernebb 
gyártástechnológiájával készítjük tető-
cserepeinket, melyeket 9 ország piacán 
értékesítjük.

vezető tetőcserépgyártó
Magyarországon évente közel 24000 
család választja otthona fedésére a  
Terrán tetőcserepeket. *

robottechnológia
Bólyi gyárunkban a betonkiegészítő-cse-
repeink csomagoláshoz robottechnológiát 
is alkalmazunk.

zöld szemlélet
Teljes működésünk során ökológiai láb-
nyomunk minimalizálására törekszünk, így 
környezettudatos gyártási folyamataink 
mellett egyre több elektromos jármű 
segíti munkánkat. 

garancia
Betontermékeinkre Magyarországon első-
ként 50 év garanciát vállalunk, tetőcse-
repeinkre komplett tetőrendszer esetén akár 
Életre Szóló Garanciát is biztosítunk.
A garancia igénybevételének részleteit 
az Általános Szerződési Feltételeinkben 
olvashatja.

természetes alapanyagok
Kifogástalan minőségű, természetes alap-
anyagokból (víz, vas-oxid festék, cement és 
homok) készítjük cserepeinket.

innováció
A múlt tapasztalata, a jövő techno-
lógiája. Azért dolgozunk és fejlesztjük 
termékeinket, szolgáltatásainkat, hogy a 
lehető legjobb megoldást kínáljuk Önnek, 
ha megbízható, biztonságos, tartós és ener-
giatudatos tetőfedésben gondolkodik.

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

széles termékskála
4 féle forma, 4 felületkezelési technoló-
gia, valamint megszámlálhatatlan szín és 
stílusirányzat közül választhatnak otthonuk 
tetőfedésére.

nemzetközileg is elismert
márka
A vásárlók elismerésén túl magas színvona-
lú munkánkat számos kitüntetés bizo-
nyítja, többek között a Best Buy, a KKV 
Top100, a MagyarBrands, a Business 
superbrands díj, a Forbes Top 100-as 
listán való szereplés vagy a Hazai 
Termék védjegy. 

t e m A t I K u S  w e b o l D A l
t e t ő t  é p í t ő k n e k

Tetotepitek.hu

A Terrán annak érdekében, hogy minél alaposabb és meg-
bízhatóbb, naprakész információkkal szolgáljon vásárlóinak, 
megújította tetotepitek.hu tematikus portálját.

Az oldalon megtalálható Tetőkalkulátorral egyszerűen és gyorsan 
választ kaphatunk kérdéseinkre a tetőépítéssel és a felmerülő 
költségekkel kapcsolatban, de akár ingyenes tetőfólia kiadvány is 
igényelhető, melynek segítségével kézzel fogható információkhoz 
jutunk a tető egyik legérzékenyebb pontját, az alátéthéjazatot 
illetően. A felület többek között iránymutatást ad ahhoz is, hogy 
milyen igényekhez milyen tetőcserepet érdemes választani, vala-
mint bővebb ismertetőkkel szolgál az új termékekkel, innovációkkal 
kapcsolatban.

A platformon mindenki megtalálja a számára fontos, keresett infor-
mációkat, legyen az bemutató videó, szakember-kereső 
vagy inspirációs ötlettár.

Milyen témában lehetünk 
a segítségére?

személyre szabott, ingyenes 
és automatikus online költségterv-
készítés néhány lépésből, akár 
már a Terrán Generon napelemes 
tetőcserépre is a TeTőKALKULÁTOR 
segítségével.

Hogyan készül Inspiráció Ökotudatosság

Bízza a tetőt 
Terrán Tetőspecialistára
Az életre szóló garanciával újabb lépést tettünk a családok ottho-
nainak hosszú távú védelme érdekében. Lehetőséget és jótállást 
biztosítunk számukra, hogy időtálló, a funkcióját maximálisan betöl-
tő tetőrendszert vásároljanak tőlünk. Ehhez szeretnénk a kivitele-
zésben is segítséget nyújtani 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.

AcsKeResO.hU

TeTOTepiTeK.hU

KALKULATOR.TeRRAnTeTO.hU

palahelyzet? 
Terrán palatetőcsere program
A régi otthonok és a vidéki táj képéhez kétségkívül hozzátartozik 
a palával és a bitumenes zsindellyel fedett épületek látványa. 
Palatetőcsere Programunkban azoknak a családoknak nyújtunk 
segítséget, akik környezetszennyező, bitumen alapanyagú zsin-
dely vagy azbeszt tartalmú palatetőjük cseréjét már tervezgetik, 
de még nem találták meg az egyszerű, gyors és költséghatékony 
megoldást. 

* Az adatok a Terrán cégcsoport által 2021-ben legyártott 
és értékesített mezőcserép-mennyiségek alapján lettek 
feltűntetve.

https://tetotepitek.hu
https://acskereso.hu
https://acskereso.hu
https://tetotepitek.hu
https://kalkulator.terranteto.hu


Renova plus COLORSYSteM
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

429 Ft/db
440 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

Az alkalmazott négy felületkezelési típus összetettségében és minőségében 
különbözik egymástól, eltérő mértékben garantálják betoncserepeink szín- és 
kopásállóságát. A piaci igényeknek, valamint a kor magas minőségi elvárásainak 
innovatív felületkezelési technikákkal, továbbá új árnyalatokkal kívánunk folyama-
tosan megfelelni.

F e l Ü l e t K e z e l É S I
t e C H N o l Ó G I Á K

A tetőépítéS GAZDASÁGOS 
CSeRepe

Resistor
A mai technológiai tudás egyik legmagasabb szintjét képviselő 
Resistor felületkezelési eljárás – a fokozott színvédelmen túl 
– számos tulajdonságában túlmutat a korán. Alkalmazásával 
olyan felület alakítható ki, amely kidolgozottságával, felhasznált 
alapanyagaival kiemelkedő minőséget képvisel.

colorsystem
A technológia fejlődésével ez az iparág is további előnyökkel bíró 
anyagokat használ fel. A ColorSystem színvédelem elsősorban 
a színek tónusát, a cserepek árnyalatának újszerű állapotát 
hivatott megőrizni. Emellett az így kezelt termék sokkal jobb 
védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben.

ClimaControl
ClimaControl felületkezelésünk, nem lebomló alkotóelemeinek 
köszönhetően, hosszú távon nyújt magasfokú védelmet a tető 
felmelegedését okozó infravörös sugárzás ellen. Így azoknál az 
épületeknél, amelyeket ClimaControl felületkezeléssel ellátott 
cserepek fednek, energiamegtakarítás és optimális lakókomfort 
érhető el.

elegant
A legújabb felületkezelési eljárásunknak köszönhetően 
a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló.  
Selyemfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt 
kölcsönöz a tetőnek hisz a név kötelez!

Olvassa be a QR-kódot, és 
hasonlítsa össze felületkeze-
léseinket!

BLOg.TeRRAnTeTO.hU
Érdekes cikkek, újdonságok a tetőről.

https://terranteto.hu/tetocserepek/renova-plus
https://blog.terranteto.hu


MOOn MATT

KORALL MOccA

MeggypiROs MOgyORóBARnA

TégLA söTéTBARnAFeKeTe

Synus eleGANt
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

449 Ft/db
520Ft/db helyett

Synus ColorSYStem
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

429 Ft/db
440 Ft/db helyett

Synus reSIStor
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

519 Ft/db
650 Ft/db helyett

Synus ClImACoNtrol
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

529 Ft/db
660 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. 

A leGKöNNYebb
teRRÁn tetőCSeRép

Mennyibe kerülne Önnek a tetőfedőanyag?

Használja TeTőKALKULÁTOR
alkalmazásunkat.

https://terranteto.hu/tetocserepek/synus
https://kalkulator.terranteto.hu


Zenit reSIStor
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

589 Ft/db
850 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.

Onix cARBOn

gRÁniT gRAFiT

MOOn MARs
Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

*ClimaControl felületkezelésű Zenit Moon tetőcserép fényes és matt felülettel, 

a Mars tetőcserép kizárólag matt felülettel vásárolható meg.

639 Ft/db
900 Ft/db helyett

AnTRAciT geszTenyeBARnA

Zenit eleGANt
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

565 Ft/db
680 Ft/db helyett

TeTOTepiTeK.hU
Inspirációk, ötletek, TetőKalkulátor

Zenit ClImACoNtrol
felületkezelésű tetőcserép

https://tetotepitek.hu


Danubia ReSIStOR
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

535 Ft/db
875 Ft/db helyett

cARBOn

Danubia eLeGAnt 
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

519 Ft/db
700 Ft/db helyett

AnTRAciT

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

469 Ft/db
550 Ft/db helyett

nATúR ingyenes anyagszükséglet-számí-
tás: kiszamoljuk@terranteto.hu

mailto:kiszamoljuk%40terranteto.hu?subject=


Rundo eLeGAnt
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

475 Ft/db
680 Ft/db helyett

Rundo ReSIStOR
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

519 Ft/db
850 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

MOccA

cARBOn

TégLA AnTRAciT

söTéTBARnA AcsKeResO.hU
Tetőfedő szakembert keres?

https://acskereso.hu


Coppo Ódon COLORSYSteM
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

519 Ft/db
850 Ft/db helyett

Coppo ColorSYStem
felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

519 Ft/db
850 Ft/db helyett

Én a 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.

cOppO ódOn

FeRRARA

Töltse le Felújítási kisokos kiadvá-
nyunkat a tetotepitek.hu oldalról!

https://tetotepitek.hu/app/uploads/2020/10/Terran-Tetofelujitasi-tudastar-2020.pdf


Szívügyünk a napelemes 
tetőcserép

Szeretünk hosszú távon gondolkodni, az élet minden te-
rületén, lehetőleg költséghatékony megoldásokban. Ezért 

szívügyünk a napelemes tetőcserép, ami nemcsak a villany-
számlát csökkenti majd, hanem az ökológiai lábnyomunkat is.

A Generon a mi stílusunk
Mi szeretjük szép dolgokkal körbevenni magun-
kat. A családunknak mindig is fontos volt az 
esztétikum. A napelemes tetőcserepünkben azt 
szeretjük nagyon, hogy amellett, hogy hasznos, 
még jól is néz ki. Szeretjük, hogy minden minden-
nel harmonizál.

Nekünk a Generon a
tökéletes választás
A fiam szerint a környezettudatosság menő.
És örülök, hogy ma már sokféleképpen
vigyázhatunk a környezetünkre. A napelemes 
cserép zöld energiát kínál, és nekünk már
gondolni kell az unokákra is.

Elekfy család
[Pest megye]

Spolár család
 [ Zala megye ]

Oltyán család
[Bács-Kiskun megye]

A TETő A háZ ÉkE
SZOláRTEchNOlóGIávAl IS

Esztétikum

A Terrán Generon hatékonyságban és teljesítményben is felveszi 
a harcot a klasszikus szolár panelekkel, ráadásul az általa kínált 
esztétikai élmény is sokkal nagyobb. Nincs felesleges tetőát-
törés, így a termék prémium megjelenést biztosít az ingatlan 
számára.

Ökotudatosság

A Terrán Generon alapja a betoncserép, melynek gyártása ener-
giahatékonyság 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 igényeknek megfelelő termékeket kínáljunk vásárlóinknak. 

Kompatibilitás

Ha tetőépítésben vagy -felújításban gondolkodik, válassza a 
Terrán Zenit vagy Rundo modelleket, melyekhez tökéletesen 
illeszkedik a Generon napelemes tetőcserép.

Garancia

25 év teljesítmény- és termékgarancia. A Generon napelemes 
tetőcserép gyártása Magyarországon történik, így az esetleges 
garanciális ügyintézés gyorsan és kényelmesen elérhető. 

Szakmai támogatás

Segítségére vagyunk a tervezéstől a kivitelezésig, és kérésére a 
beépítéskor is helyszíni tanácsadással segítünk. 

Kérjen ingyenes és automatikus egyedi 
árajánlatot Terrán Generon tetőcserépre!
terran-generon.hu/ajanlatkeres

Részletek:
www.csalad.hu vagy www.allamkincstar.gov.hu

https://terran-generon.hu/ajanlatkeres
https://csalad.hu
https://allamkincstar.gov.hu


Terrán TETőRENDSZER- 
cSOMAGOk GARANcIávAl!*
Válasszon tetőrendszer csomagajánlataink közül az 

Ön igényeinek megfelelően, hogy családja a lehető 

legbiztonságosabb tető alatt élhessen!

Komplett tetőrendszert
kínálunk, amelynek egyik 

fontos eleme az 
ERESZcSATORNA- 

RENDSZERÜNk

Egy igazán ellenálló tetőrendszerhez fém- és műanyag kiegészítőkre is 
szükség van, a minőségi és esztétikus beton termékek, valamint a szak-
szerű megvalósítás mellett. Egy megfelelően kivitelezett tető költségei-
nek, akár a 40%-át a különböző rendszerelemek adják.

segítünk önnek a választásban!

Csomagajánlatainkkal kedvező áron kínálunk megoldást azoknak, akik 
szakértőkre bíznák a szükséges tetőtartozékok összeállítását.
Mindegyik csomagban magas minőségű, a Terrán betoncserepek for-
májához, színéhez és megbízhatóságához is illeszkedő rendszerelemek 
találhatóak. 

A Tetőrendszer-csomagok és a hozzájuk kapcsolódó 
rendszergarancia igénybevételéről bővebb tájékozta-
tást Általános Szerződési Feltételeinkben talál!

Classic 7
$$$$$

Comfort 15
$$$$$

Deluxe 20
$$$$$

TOP 15
$$$$$

Extreme 10
$$$$$

Garancia 7  é v 15  é v 20  é v 15  é v 10  é v

Minimális tetőhajlásszög 
(Rundo, Zenit)

24 24 24 20 16

Minimális tetőhajlásszög 
(Synus, Danubia, Coppo, Renova Plus)

20 16 16 12 10

Tetőfólia (minimum elvárás) MediFol TEC 150 MediFol LONGLIFE MediFol LONGLIFE MediFol TOP270 MediFol EXTREME

Kúpalátét (minimum elvárás) MediRoll ECO MediRoll ALU MediRoll ALU MediRoll ALU MediRoll ALU

Terrán páracseppentő ereszlemez

Easy Form kémény és falszegély

Kémény és falszegély acélelem

Helyiségszellőző adapter HV160

Univerzális tömítőgyűrű

Tetőkibúvó ablak 
(alumínium borítású)

Terrán viharkapocs E

Terrán viharkapocs H vagy GZR 
(cserépprofiltól függően)

Terrán fém hófogó

MediFol EXTREME  hegesztősáv

Kétoldalas ragasztó

Szegtömítőszalag

Gerincléctartó szeg

GYÁRTÓ AJÁNLÁSA

Deluxe 20
$$$$$

20 év

24

16

MediFol LONGLIFE

MediRoll ALU

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

akár 20 év
rendszergarancia
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szakmai tanácsadás: kiszamoljuk@terranteto.hu

A Terrán ereszcsatorna-rendszer a legteljesebb megoldást jelenti, ha 
tetőről történő vízelvezetésről van szó. Rendkívül jó minőségének, 
ellenálló képességének, tartósságának, könnyű és gyors szerelhetősé-
gének köszönhetően a Terrán ereszcsatorna-rendszerét Ön is meg fogja 
kedvelni.

Első helyen a minőség
Ereszcsatorna-rendszerünk minden eleme kiváló minőségű, karc- 
és korrózióálló bevonatrendszerrel ellátott acélból készül. Ez 
garantálja a hosszú élettartamot, a színek tartósságát és a nagy-
fokú szilárdságot. A kiváló minőséggel természetesen együtt jár 
a látványos és korszerű megjelenés is, mely a Terrán tetőcsere-
pekkel összhangban kellemes és vonzó külsőt biztosít a tetőnek, 
valamint az egész háznak.

Olvassa be a QR-kódot, és 
tudjon meg többet eresz-
csatorna-rendszerünkről!

Robust poliészter alapú fedőlakk a magas karcállóság 
érdekében.

Primer a tökéletes tartás és stabil korrózióvédelem 
érdekében.

Cink-magnézium nemes bevonat (kb. 120g/m2) a tartós 
korrózióvédelemért.

A csapadékvíz-elvezetés követelményeinek megfelelően 
optimalizált acéllemez.



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, melyek 2022. november 1.–november 30-ig, vagy visszavonásig 
érvényesek. A generon napelemes rendszer megrendelése esetén adható 10% vásárlási kedvezményt nyújtó kupon 
2022. december 31-ig váltható be Terrán betontermékek megrendelése esetén, bármelyik hivatalos Terrán generon 
értékesítő partnernél. Az ereszcsatorna-rendszerre meghirdetett akció 2022. október 26.–november 30-ig tart. A ga-
rancia 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. 

VÁsÁROLJA Meg MOsT
TeRRÁn eReszcsATORnA-RendszeRéT

KedVezMényes ÁROn!*

*Részletek a
terranteto.hu/akcio 
oldalon.

... mert esztétikus és funkcionálisan 100%-os befejezést ad a tetőnek

Azért válassza a Terrán ereszcsatorna-rendszert, ...

... mert a Terrán tetőcserepekhez illő színekkel harmonikus megjelenést 

kölcsönöznek otthona számára.

... mert rendszerünk minden épülettípushoz kínál megoldást, legyen szó 

felújításról, klasszikus vagy modern, új épületről.

... mert az előregyártott rendszerelemeknek köszönhetően a beépítés gyorsan 

és precízen elvégezhető.

https://terranteto.hu/akcio

