
Könnyű és erős!

www.terranteto.hu

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

Terrán Synus ColorSystem tetőcserepek

most ALAPÁRON

179 Ft/db

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. tavaszi akciós kiadványa,
amely 2017. április 1-től 2017. május 31-ig érvényes.

A Terrán Kft. TAVASZI AKCIÓS KIADVÁNYA



Keltse életre a Terrán házakat!
mintha élőben látná az épületet. a terrán liVe hOme  mobilalkalmazás segítségével drónnal készí-
tett videófilmet nézhet néhány referenciaépületünkről. 

Hogyan lehetséges mindez? Csak az alábbi néhány egyszerű lépést kell követnie.

- A QR-kód beolvasásával töltse le és telepítse telefonjára az ehhez szükséges mobilalkalmazá-
sunkat.
- Keresse a videókamera jellel ellátott épületképeket kiadványunkban.
- Nyissa meg a mobilalkalmazást, és tartsa a telefonját a megjelölt kép fölé.
- A videó elindítását hagyja jóvá, és élvezze a fantasztikus látványt nyújtó drónos videófelvételeket.

Figyelem! Amennyiben nem rendlkezik telefonján QR-kód-olvasóval, akkor az alábbi weboldalról tudja mobilalkalmazásunkat letölteni: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terran.livehome. A mobilalkalmazás és az épületekről készített videók letöltéséhez WiFi vagy mobilinternet 
kapcsolat szükséges. 

1920 ÓTA 
a magyar tetőcseréppiacon.
Napjainkra hazánkban és a régió más országaiban is a tetőcseréppiac megha-
tározó szereplője lettünk.  
Családi vállalatként működünk, innovatív hozzáállással,  magasan képzett 
szakemberekkel. A saját sikerünkért és a családok biztonságos otthonaiért 
dolgozunk.



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 
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 szakembe-
rek, 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 eligazo-
dásban, 
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 védelem-
mel, 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 érdek-
lődők 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. Palate-
tőcsere Programunkban azoknak a családoknak adunk segítséget, 
akik környezetszennyező, bitumen alapanyagú zsindely vagy az-
beszt tartalmú palatetőjük cseréjét már tervezgetik, de még nem 
találták meg az egyszerű, gyors és költséghatékony megoldást. 

www.acskereso.hu

www.tetotepitek.hu

TETOSPECIALISTA

Palahelyzet?

Használja a
Terrán LIVE HOME

alkalmazást
ennél a képnél!



Alkalmazott felületkezelési technológiák és 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 fe-
lület 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 energia-megtakarítás és optimális lakókomfort érhető el.

Életre Szóló Garancia
amennyiben Ön is elkötelezett a minő-
ség iránt és komplett tetőrendszerben 
gondolkodik, akkor a terrán tetőcsere-
peket most akár életre Szóló Garan-
ciával 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.
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 tetőcserepek:

ÎÎ méretpontosságára,

ÎÎ vízzáróságára,

ÎÎ fagyállóságára.



meGGyPiroS moGyoróBArnA

TÉGlA SöTÉTBArnA FEkETE

Synus COlROSYStem felületkezelésű tetőcserép

Synus baSiC felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10 db/m2

Anyagszükséglet: 10 db/m2

179 Ft/db

179 Ft/db

260 Ft/db helyett

231 Ft/db helyett

! RenDKÍVüli aKCiÓ

KÖnnYű éS eRőS
SYNuS

Hogy a tetőfelújítás könnyen menjen

Könnyedségével, a beton tartósságával és ellenálló képességével a 
legjobb választás a tetőfelújításokhoz!



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

Használja a
Terrán LIVE HOME

alkalmazást
ennél a képnél!

Használja a
Terrán LIVE HOME

alkalmazást
ennél a képnél!

Rundo ReSiStOR felületkezelésű tetőcserép

Rundo COlORSYStem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 11-12 db/m2

Anyagszükséglet: 11-12 db/m2

275 Ft/db

205 Ft/db

450 Ft/db helyett

360 Ft/db helyett



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

Használja a
Terrán LIVE HOME

alkalmazást
ennél a képnél!

Danubia ReSiStOR felületkezelésű tetőcserép

Danubia COlORSYStem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10 db/m2

Anyagszükséglet: 10 db/m2

275 Ft/db

215 Ft/db

450 Ft/db helyett

360 Ft/db helyett



modenAFERRaRa

Coppo COlORSYStem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10 db/m2

275 Ft/db
450 Ft/db helyett

Standard baSiC felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10 db/m2

182 Ft/db
280 Ft/db helyett

meDiteRRán
hanGUlatÚ COppO

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!

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

Használja a
Terrán LIVE HOME

alkalmazást
ennél a képnél!

nATúr



Coppo COlORSYStem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 10 db/m2

275 Ft/db
450 Ft/db helyett

zenit COlORSYStem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 11-12 db/m2

269 Ft/db
450 Ft/db helyett

Használja a
Terrán LIVE HOME

alkalmazást
ennél a képnél!

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 ódon

zeniT ódon

rundo ódon

Rundo COlORSYStem felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 11-12 db/m2

275 Ft/db
450 Ft/db helyett

Használja a
Terrán LIVE HOME

alkalmazást
ennél a képnél!



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

Anyagszükséglet: 11–12 db/m2

269 Ft/db
 496 Ft/db helyett

GrAfiTGrániTonixCArBon GroSSo-onix

MaRsmoonspacE

új új új

zenit ReSiStOR felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 11–12 db/m2

269 Ft/db
 450 Ft/db helyett

! most beVezető áROn



www.terranteto.hu

*A feltüntetett napi gyártási kapacitást a 2016-os évben a Terrán-cégcsoporthoz tartozó 3 gyárban együt-
tesen legyártott alapcserép-mennyiségből számítottuk ki.
A 102 otthont a Terrán Kft.-hez anyagszükséglet-számításra 2016-ban beérkezett épülettervek alapján 
határoztuk meg, ahol egy családi ház átlagosan 214 m2 tetőfelületű és az anyagszükségletét 10 db/
m2-rel számoltuk. 
Forrás: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. termelési és alkalmazástechnikai osztály

Ennyi cseréppel
akár

Termelési kapacitásunk

220 000db cserép.*

család otthonának
a nyugalmát
biztosíthatjuk.

NAPONTA

102



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 2017. április 1-től 2017. május 31-ig érvénye-
sek. A garancia igénybevételének részleteit a www.terranteto.hu/garancia oldalon és az onnan letölthető Általános szerző-
dési 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. 

További részletek: www.terranteto.hu       facebook.com/terrantetocserep

9,58
24

alatt futott le 100 MÉTERT,

CSeRepet
gyártunk le.*

uSAin BolT MÁSODPERC

ezalatt mi
közel

*A közel 24 db alapcserép/9,58 másodperces gyártási sebességet, a 2016-os évben a Terrán-
cégcsoporthoz tartozó 3 gyár napi átlagosan gyártási kapacitásából (220 000 db cserép/nap) 
számítottuk ki. Forrás: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. termelési osztály


