
Mérnöki szaktanács adás ü

Korrekt, gyors  
árajánlat készítés ü

Mennyiség kalkulálás 
tervrajz alapján ü

Minőségi kiszolgálás ü

Díjmentes helyszíni felmérés ü

Megbízható kivitelező  
szakemberek ajánlása ü

Úgy érzi nem jól működik a tetője? 
Nálunk megoldást talál ü

2016. április–májuswww.fehervarteto.hu
tetőben otthon vagyunk

Fehérvár Tető Kft. TETŐ SZAKKERESKEDÉS
Székesfehérvár, Őrhalom u. 3. • Tel.: 06 (22) 500-047 • Fax: 06 (22) 500-048 •info@fehervarteto.hu 

Tondach kerámia cserepek  
most rendkívül kedvező áron!
Hagyományosat szeretne?
Hornyolt hullámos  
íves vágású 
téglavörös tetőcserép  
18 db/m2

Modern tetőcserépben  
gondolkodik? 
Twist engóbozott  
rézbarna tetőcserép  
9 db/m2

Tetőcserép vásárlás esetén regisztráljon 
a Tondach TUNING kedvezményekre is.
Részletek az üzletünkben.

Akciós ár:
149 Ft/db

Akciós ár:
283 Ft/db

Időt szeretne megtakarítani, gyalult anyagból 
szeretné a tetőt, mérnöki pontosságra törekszik,  
nem akar hulladékot? EZ A MEGOLDÁS!

Akciós ár:
19.000 Ft/m3
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Diamant 
1,98 db/m2

Akciós ár:
2290 Ft/db

Klasszikus 
2,14 db/m2

Akciós ár:
2290 Ft/db

Hódfarkú 
2,18 db/m2

Akciós ár:
2290 Ft/db

Fazsindely 
2,16 db/m2

Akciós ár:
2290 Ft/db

Zsindely 
2,15 db/m2

Akciós ár:
2290 Ft/db

Milano
2,23 db/m2

Akciós ár:
2290 Ft/db

Élvezze a nyári sport- 
eseményeket egy új tv-n! 
Nyerje meg az ÉV GERARD 
TETŐJE verseny fődíját, 
egy LED tv-t, szurkoláshoz, 
romantikához vagy csak egy 
kis bambuláshoz. A verseny 
2016. július 15-ig tart. 

Felkeltettük az érdeklődését?  
A versenyszabályok egyszerűek!
Ha GERARD tetőt vásárol 2016. február 1. és  július 15. között, akkor nincs más 
teendője, mint értesíteni tetőfedőjét vagy kereskedőjét, hogy szeretne részt venni 
az Év GERARD Tetője versenyen. A garancialevél végén erősítse meg jelentkezé-
sét. Készítsen néhány igazán tetszetős fotót a házról és a kertről, de úgy, hogy az 
elkészült GERARD tető is jól látható legyen. Ha ez megvan, kérje meg tetőfedőjét/
kereskedőjét, hogy töltse fel a fotókat a GERARD online platformjára, a RoofNetre, 
ahol további információkat kaphat az egyes tetőfedők aktuális projektjeiről. Végül 
pedig természetesen ne felejtse el megosztani a legtöbb közösségi portálon és szól-
ni a barátoknak, rokonságnak, hogy szavazatukkal minél többen hozzájáruljanak a 
főnyeremény eléréséhez.

Újra itt az Év GERARD Tetője verseny!

Elindítottuk a pala  
veszélyes hulladék begyűjtési  
és kezelés szolgáltatásunkat  
GERARD-ügyfelek részére. 
A részletekről érdeklődjön üzletünkben!
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* VELUX Standard Plus tetőtéri ablak esetén a VELUX Standard tetőtéri ablak hőszigetelő  
képességéhez viszonyítva. Az ablak beépítéséhez burkolókeret szükséges. Részletek a velux.hu-n

GLL 1055 55´78 cm-es ablak 66.300 Ft/db
GLL 1055 66´98 cm-es ablak 75.415 Ft/db
GLL 1055 78´118 cm-es ablak 82.874 Ft/db
GLL 1055 78´140 cm-es ablak 90.333 Ft/db

• Ablaktalan helyiségekbe
• Fénye egy izzó 13-szorosa*
• Beépítésre kész csomagban

Merev csöves fénycsatorna 
37´37 cm, cső átmérő 25 cm

Merev csöves fénycsatorna 
47´47 cm, cső átmérő 35 cm

Flexibilis csöves fénycsatorna 
47´47 cm, cső átmérő 35 cm

Akciós ár:
89.448 Ft/db

Akciós ár:
102.812 Ft/db

Akciós ár:
77.109 Ft/db
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FOL-N páraáteresztó 
tetőfólia 120 g/m2:

FOL-K páraáteresztő 
tetőfólia kétszeres 
ragasztósávval 140 g/m2: 

FOL MONO páraáteresztő 
tetőfólia kemény aljzatra, 
ragasztósávval 165 g/m2:

Akciós ár:
390 Ft/m2

Akciós ár:
553 Ft/m2

Akciós ár:
803 Ft/m2

Rögzítési előírások: 45 fok felett minden 2. illetve 3. cserepet, 50 fok felett mindegyik cserepet rögzíteni kell. 
Viharveszélyes helyeken is érdemes a cserepeket rögzíteni tető hajlásszögtől függetlenül.

Ha viharbiztos fedést szeretne, 
kérje kivitelezőjétől  
a cserepek rögzítését!

Viharkapocs sajtolt, hornyolt  
és hódfarkú cserepekhez 

Akciós ár:
103 Ft/db

Akciós ár:
430 Ft/db

Akciós ár:
283 Ft/db

Akciós ár:
260 Ft/db

Akciós ár:
149 Ft/db
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* A kedvezmény kizárólag RotoQ ablak vásárlása esetén a  ZAR (manuális) külső hővédő rolókra vonatkozik és a listaárból kerül levonásra.

Egyszerű beszerelés, klick rendszer, 
egyszerű illesztések külső csavarok nélkül, 
akusztikus visszajelzéssel, 
rugalmasan állítható forgózsanér.

ZAR M manuális 
külső hővédő roló 
78´118 cm-es ablakhoz 

Akciós ár:
10.745 Ft/db

Felső harmadban nyíló  
speciális ablak,  
alsó kilinccsel

Az ablak nem nyílik  
a belső térbe,  
így nyitott ablaknál  
lehúzott szúnyoghálóval  
zavartalanul alhat  
nyáron is!

R75 fa 55´78 cm-es 
ablak

Akciós ár:
63.930 Ft/db

Az ablakok 
beépítéséhez 
burkolókeret 
szükséges

R75 fa 65´98 cm-es 
ablak

Akciós ár:
68.980 Ft/db

R75 fa 74´118 cm-es 
ablak

Akciós ár:
76.104 Ft/db

R75 fa 74´140 cm-es 
ablak

Akciós ár:
83.047 Ft/db
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Merito plus könnyített 
3,9 kg/db cserepek, 
akiknek a súly is számít

Akciós ár:
169 Ft/db

Új Duna és Reviva Lumino Plus tetőcserepekkel  
a takarékos megoldásokat keresőknek 

Akciós ár:
192 Ft/db

Thermo protector cserepek  
különleges fényvisszaverő képességgel

Akciós ár:
292 Ft/db

Veltitech párazáró tetőfólia 
120 g/m2, beépítetlen tetőkhöz

Akciós ár:
264 Ft/m2

Pro Plus Resistant páraáteresztő 
tetőfólia 140 g/m2, faanyagvédő 
szerrel szemben ellenálló

Akciós ár:
560 Ft/m2 Universal ECO-2S páraáteresztő  

tetőfólia, 140 g/m2, kettős ragasztó- 
sávval, szélzáró alátéthéjazat 
kialakítására alkalmas

Akciós ár:
659 Ft/m2

Merito 
antracit Merito 

barna Merito 
rubinvörös

Duna Lumino Plus 
téglavörös

Reviva Lumino Plus
barna

Reviva Lumino Plus
téglavörös

Tectura Thermo Protector 
antracit

Római Thermo Protector 
antracit

Duna Thermo Protector 
antracit

Ha gyári tetőtartozékokat vásárol élhet a 15 év rendszergarancia lehetőségével.
Részletek az üzletünkben.
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Akciós ár:
2990 Ft/m2

Víztiszta 
10 mm vastag

Akciós ár:
3290 Ft/m2

Bronz  
10 mm vastag

Akciós ár:
3290 Ft/m2

Opál   
10 mm vastag

UV védett

10 év garancia Előtetők szakszerű megoldása

Akciós ár:
57.120 Ft/db
55´78-as ablak

Akciós ár:
64.964 Ft/db
66´98-as ablak

KÖZÉPEN BILLENŐ
FTP-V U3

FELNYÍLÓ-BILLENŐ
FPP-V U3

Akciós ár:
64.042 Ft/db
78´118-as ablak

Akciós ár:
97.425 Ft/db
 55´98-as ablak

Akciós ár:
99.493 Ft/db
  66´98-as ablak

Akciós ár:
111.141 Ft/db
78´118-as ablak

A beépítéshez burkolókeret szükséges

LWK 3 vagy 4 részes  
összecsukható padláslépcső, 
hőszigetelt ajtólappal,  
fém kapaszkodóval és papucsokkal.
60´120 cm-es

Akciós ár:
41.033 Ft/db

Vásárlásával nyerjen  
kétszemélyes 

 franciaországi utazást!  
Részletek az üzletünkben



8 www.facebook.com/fehervarteto Szakértőnk válaszol: 06 (30) 220-8641

Akciós ár:
273 Ft/db

Balance  
natúrvörös

Akciós ár:
148 Ft/db

Róna 
natúrvörös

Akciós ár:
103 Ft/db

Klasszik hódfarkú 
natúrvörös

Akciós ár:
287 Ft/db

Rapido 
natúrvörös

Tetőfelújítás veszélyes
hulladék elszállítással

Regisztráljon és újítson
fel biztonságosan!

Cedral  
homlokzatburkolat  

szálcementből. 
30+10 év garanciával. 
Széles színválaszték, 

nem éghető, 
UV és ütésálló, 

könnyű szerelhetőség,  
többféle felrakási forma

Cedral Click  
sima és nyomott 
faminta felülettel.  
A burkolt felület ára 
kiegészítők nélkül

Cedral Classic  
sima és nyomott 
faminta felülettel. 
A burkolt felület ára 
kiegészítők nélkül

MINDEN KERÁMIA 
TETŐCSERÉPHEZ
ajándék 

„UNO”
(120 g/m2)

PÁRAÁTERESZTŐ
TETŐFÓLIA
80–150 m2

1 tekercs (összesen 75 m2)
151–250 m2

1 tekercs (összesen 150 m2)
250 m2 felett
1 tekercs (összesen 225 m2)

15% kedvezmény
a listaárból
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A beépítéshez 
tapasztalt szakembereinket ajánljuk

A cellulóz szigetelés darált napilap pa-
pír, só oldattal átitatva. Beépítés során 
a legkisebb hézagokat is kitölti. Rágcsá-
lókkal és penészgombával szemben el-
lenálló anyag.

hőszigetelőanyag cellulózból

födémen  
10 cm vastagságban 

Akciós ár:
1380 Ft/m2

ferde síkban
10 cm vastagságban 

Akciós ár:
1725 Ft/m2

Ha a legjobb alátéthéjazatok 
közül szeretne választani:

Dorfol 115 g/m2 252 Ft/m2

Vent-N plusz  
dupla ragasztósávval 120 g/m2 544 Ft/m2

Vent-S plusz  
dupla ragasztósávval 150 g/m2 782 Ft/m2

Maxx 190 g/m2 865 Ft/m2

Maxx-plusz 
ragasztósávval 190 g/m2 1519 Ft/m2

Maxx WD  
dupla ragasztósávval 190 g/m2 1653 Ft/m2

Foxx-plusz dupla ragasztósávval 
(kemény aljzatra) 270 g/m2 1386 Ft/m2

Alpina 350 g/m2 

(vízhatlan alátéthéjazat) 2580 Ft/m2
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Akciós ár:
1717 Ft/m

Akciós ár:
2327 Ft/m

Akciós ár:
742 Ft/m

Akciós ár:
915 Ft/m

Galeco Dekor ereszburkolatok
Színválaszték:
sötétbarna, aranytölgy, dió, grafit

Akciós ár:
2403 Ft/m2

Zárt 
dekorpanel

Akciós ár:
2489 Ft/m2

Perforált 
dekorpanel

Akciós ár:
303 Ft/m
„J” profil

Akciós ár:
590 Ft/m
„H” profil

Akciós ár:
658 Ft/m
Külső  
sarokelem

Luxocynk PVC Stal íves

Minőségi ereszcsatornák
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5 fm-es UNI Plus 20-as 
komplett kémény
helyszínre szállítva

Akciós ár:
198.590 Ft

KKT kültéri csavar 
kúpos fejjel, háromféle 
méretben
Fej alatti ellentétes menet, 
háromszögű menet első rész, 
kisméretű kúpos fej, színes 
fejek speciális bevonattal, 
kültéri használatra alkalmas. 

TBS nagy fejű csavar 
6´80 mm-es mérettől
a 10´260 mm-es méretig

A TBS és HBS csavarok szén-acél fehér horganyzással, nagy rugalmasságú és 
ellenállású acél, asszimetrikus esernyős menet, a fába való hatékony behatolásért

HBS süllyesztett fejű csavar 
4´40 mm-es mérettől  
a 8´200 mm-es méretig

Teljes doboz vásárlása esetén 
a behajtófejet ingyen adjuk!

5´40 mm-es

Akciós ár:
20 Ft/db

4´70 mm-es

Akciós ár:
15 Ft/db

5´50 mm-es

Akciós ár:
26 Ft/db

5´60 mm-es

Akciós ár:
31 Ft/db

5´120 mm-es

Akciós ár:
36 Ft/db

8´120 mm-es

Akciós ár:
140 Ft/db

6´100 mm-es

Akciós ár:
45 Ft/db

8´180 mm-es

Akciós ár:
145 Ft/db

10´260 mm-es

Akciós ár:
375 Ft/db

Schiedel UNI*** PLUS kéményrendszer 
— biztonságos és hosszú távú megoldás

UNIverzális alkalmazás
ü Minden nyitott égésterű tüzelőberendezés  

füstgázának elvezetésére alkalmas: ajánljuk szén, 
fa, gáz, olaj és biomassza esetében is.

PLUSz előnyök
ü A köpenytégla sarokfuratai megerősítő szárak 

beépítését teszik lehetővé.
ü Esztétikus fejkialakítások:  

UNI Plus kéményfej, könnyűbeton fedlapok.
ü Cserépkályha csatlakozó készlet.
ü Utólag is felilleszthető esővédő sapka.

30 év teljes körű garancia: savállóság,  
nedvességre érzéketlenség és kiégés biztonság!

Az ár tartalmazza az 5 fm komplett kéményrendszer minden  
alkatrészét, a csomagolási és szállítási költségeket és az áfát.  
A képek illusztrációk. Kéményépítés és fűtéskorszerűsítés előtt kérjük, 
egyeztessen a helyi kéményseprő vállalattal!



Kiadja a Fehérvár Tető Kft. A katalógusban szereplő képek csak illusztrációk. A nyomdai és/vagy grafikai hibákért felelősséget nem vállalunk. A termékek m2 árai  
a kiegészítők díjait nem tartalmazzák. Az egyes termékek gyártási, szállítási, rakodási és csomagolási feltételei különbözőek. További részletek az üzletükben. A változta-
tás jogát fenntartjuk! Az árak érvényesek 2016. május 31-ig vagy a külön jelölt időpontig illetve a készlet erejéig. Az árak az áfa-t tartalmazzák.

A tetőcserép-készítéshez a termé-
szet rengeteg ihletet ad. Ha a szí-
nek és formák tökéletes elegye mo-
dern technológiával és évszázados 
tapasztalattal vegyül abból idő- és 
értékálló tetőrendszerek születnek. 
Ezt a tudást állítja a Terrán szívvel-
lélekkel a családok szolgálatába. 
Terrán tetőcserép akár Életre szóló 
garanciával*!

Az akcióban megvásárolható Danubia Resistor felületkezelésű 
(Korall, Merlott, Mocca, Carbon) tetőcserepek 450 Ft/db helyett, 
most csak 225 Ft/db, a Rundo Resistor felületkezelésű (Korall, 
Merlott, Mocca, Carbon) tetőcserepek 425 Ft/db helyett, most csak  
215 Ft/db áron vásárolhatók meg.

MediFol Wind plusz  
páraáteresztő tetőfólia  
dupla ragasztósávval  
150 g/m2

Akciós ár:
422 Ft/m2

Akciós ár:
495 Ft/m2

MediFol Fotre  
páraáteresztő tetőfólia 
dupla ragasztósávval,  
hálóerősítéssel 160g/m2

Akciós ár:
195 Ft/db

Akciós ár:
195 Ft/db

Akciós ár:
195 Ft/db

Synus ColorSystem
sötétbarna

Synus ColorSystem
fekete

Synus ColorSystem
tégla

Amennyiben ön is elkötelezett a mi-
nőség iránt és komplett tetőrend-
szerben gondolkodik, a Terrán tető-
cserepeket most akár Életre Szóló 
Garanciával is megvásárolhatja. Eh-
hez biztosítjuk a Terrán Tetőspecia-
lista programunkkal azokat a mes-
terembereket, akiknek a kivitelezői 
munkája lehetővé teszi, hogy a csa-
ládi otthon egy életen át betöltse a 
neki szánt funkciókat.


