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tetőben otthon vagyunk

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

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

10 mm-es víztiszta  
polikarbonát 2UV
Akciós ár:
3520 Ft/m2

10 mm-es bronz  
polikarbonát 2UV
Akciós ár:
3875 Ft/m2

16 mm-es víztiszta 
polikarbonát 2UV
Akciós ár:
6385 Ft/m2
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Akciós ár:

2315 Ft/db

Diamant 

Klasszikus Hódfarkú 

Fazsindely 

Zsindely 

Milano

Már 

1995 Ft/m
2 -től

Már 

2329 Ft/m
2 -től
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A Tondach FusionProtect tetőcserepek különleges szépségükkel kitűnnek a környezetükből.  
Arról, hogy ez a szépség időtálló maradjon, cserepeink speciális, fényes felülete gondoskodik.  

A szín és a külső védelem az 1090 °C-os kiégetéskor fuzionál, vagyis eggyé válik a kerámiával.  
Így érjük el azt, hogy a FusionProtect tetőcserepek hatékonyan ellenállnak  

a Nap UV-sugárzásának, a saveróziónak és a mohásodásnak.  
Így a háztető szép marad egy életen át.

Akciós ár:

350 Ft/m

3080 Ft/m
2

Bolero FUsioN ProTeCT 
néró 

Pilis egyenesvágású 
téglavörös 

NATiVA PlUs
téglavörös 

TwisT FUsioN Color
terrabarna 

TwisT FUsioN Color
terrakotta 

Akciós ár:

147 Ft/db

2499 Ft/m
2

Akciós ár:

226 Ft/db

1989 Ft/m
2

Akciós ár:

284 Ft/db

2499 Ft/m
2

Akciós ár:

272 Ft/db

2394 Ft/m
2

Jótanácsok 
Cserép rendeléskor  
gondoljon a tetőcserepek 
rögzítésére is,  
a nyári viharok ellen  
legjobb megoldás  
a viharkapcsok  
alkalmazása.
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Akciós ár:

422 Ft/m
2

Páraáteresztó tetőfólia  
dupla ragasztósávval  
135 g/m2 töneggel

Akciós ár:

527 Ft/m
2

Páraáteresztő  
hőviszaverő 
tetőfólia  
perforált  
alumínium 
réteggel  
160 g/m2

Belső párazáró 
fólia rácserősítéssel, 
alumínium réteggel, 
125 g/m2

Akciós ár:

320 Ft/m
2

Jótanácsok 

A Bramac °Cool energiatakarékos, rend-
szergaranciás tetőrendszerek  beépíté-
sével a lakás hűtése és fűtése kevesebb 
energiát igényel.Attól függően, hogy hány 
Celsius fokkal szeretnénk tetőterünkben 
csökkenteni a hőt,  válasszuk ki a szá-
munkra legideálisabb °Cool csomagot: 
• °Cool SMART csomag  

— több mint 6 °C-os hőmérsékletkü-
lönbséget is elérhetünk. 

• °Cool COMFORT csomag  
— több mint 7 °C-os hőmérsékletkü-
lönbséget is elérhetünk. 

• °Cool PREMIUM csomag  
— több mint 11 °C-os hőmérsékletkü-
lönbséget is elérhetünk.
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A Galeco 21 éves története meg-
győzően bizonyítja, hogy a ki-
váló alapanyagokból, innovatív 
gyártástechnikával megalkotott 
ereszcsatorna-rendszereink bár-
mely épület díszére válnak.

Cégünk több fajta rendszert gyárt, 
különböző színben, méretben, for-
mavilágban, eltérő bázisanyagokból, 
ezért minden kedves vevő megtalálja 
a számára megfelelőt. Kínálatunk-
ban van bevonatos és natúr horgany-
zott acélból valamint műanyagból 
(PMMA) készített ereszcsatorna, a 
legkisebbtől a legnagyobb méretig, 
klasszikus félkör illetve szögletes 
kivitelben. Csatornáink mellé 4 di-
vatos színben ereszaljnak ajánljuk a 
GalecoDecor-panelt.

Tudjuk, hogy vannak olcsóbb eresz-
csatorna-rendszerek, de ha Ön ked-
vező árfekvésű minőségi terméket 
keres, forduljon bizalommal hozzánk, 
mi pedig garantáljuk, hogy nem fog 
csalódni. Az ereszcsatorna nemcsak 
egy acél vagy műanyag darab, ha-
nem otthona dísze és biztonsága

A Galeco szereti az esőt. És Ön?

A beépítéshez tapasztalt szakembereinket ajánljuk

födémen  
10 cm vastagságban 

ferde síkban
10 cm vastagságban 

hőszigetelőanyag cellulózból

A cellulóz szigetelés  darált napilap papír, só oldattal átitatva. 
Beépítés során a legkisebb hézagokat is kitölti. 

Rágcsálókkal és penészgombával szemben ellenálló anyag.

Akciós ár:

1380 Ft/m2

Akciós ár:

1725 Ft/m2

Akciós ár:

1169 Ft/m

Akciós ár:

2327 Ft/m

Az akciós árak minimum 250 ezer Ft-os Galeco termék egyszeri megrendelése esetén érvényesek

Stal 2 szögletes fekete

PVC rézszínű 150

Akciós ár:

1717 Ft/m

Stal csokoládébarna 150

szarufák feletti  
hőszigetelő tábla  

poliuretánból,  
mindkét oldalán  

alumínium kasírozással,  
felső oldalán  

páraáteresztő tetőfóliával, 
öntapadó ragasztósávval  
80 mm vastagságban.

DelTAâ — MAXX POLAR SP DelTAâ — tető-rendszer DelTAâ — MAXX POLAR

Akciós ár:

7020 Ft/m
2

• Hatékony beépítés és kevesebb veszteség 
 a mindkét szegély alatt lévő ragastósávnak köszönhetően
• Költséget takarít meg az éleknél és a vápáknál
• Rendkívül terhelhető és abszolut lépésálló
• Megbízható szélzárás a Delta ragasztók kiegészítő alkalmazásával

Akciós ár:

1603 Ft/m
2

Alátéthéjazat azoknak 
akik hosszútávra építkeznek!DelTAâ— MAXX WD
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A Schiedel UNI Plus samottbélésű,  
hőszigetelt kéményrendszer  
biztonságos és hosszú élettartamú 
megoldás a kéménykérdésre!

ü 70 éve megbízható termék az európai piacon

ü 30 év teljeskörű garanciával

ü Ajánljuk kandallókhoz, cserépkályhákhoz  
és bármely nyitott égésterű berendezéshez

Az ár tartalmazza egy 5 fm-es 18-as átmérőjű, 
UNI Plus kémény minden tartozékát helyszínre szállítva.

Kéményépítés előtt, kérjük, egyeztessen  
a helyi tüzeléstechnikai vállalattal!

unI Plus 
18-as 5 fm magas  
komplett kémény  

helyszínre szállítva

Akciós ár:

202.350 Ft/db
Adapter a bekötéshez – tökéletes  

kapcsolat a kályha és a kémény között

Praktikus kiegészítő 
az esővédő sapka 63.799

 Ft/db
83.572
 Ft/db

83.572
 Ft/db

102.797
 Ft/db

A tetőablakok beépítéséshez burkolókeret szükséges

Jótanácsok 

• A szakszerű hőszigetelő  
keretes beépítés  
tovább növeli ablaka  
hőszigetelő képességét.

• Már tetőablak  
vásárláskor gondoljon  
az árnyékolásra.

Akciós ár:

1967 Ft/m

333-as ereszcsatorna: 
barna, antracit, világos szürke

Akciós ár:

2053 Ft/m

téglavörös, rozsdavörös,
mohazöld, cinkszürke,
fekete, fehér, mogyoróbarna, 
ezüstmetál 



Kiadja a Fehérvár Tető Kft. A katalógusban szereplő képek csak illusztrációk. A nyomdai és/vagy grafikai hibákért felelősséget nem vál-
lalunk. A termékek m2 árai a kiegészítők díjait nem tartalmazzák. Az egyes termékek gyártási, szállítási, rakodási és csomagolási feltételei 
különbözőek. További részletek az üzletükben. A változtatás jogát fenntartjuk! Az árak érvényesek 2017. május 31-ig vagy a külön jelölt 
időpontig illetve a készlet erejéig. Az árak az áfa-t tartalmazzák.


