A Terrán Kft. nyári AKCIÓS KIADVÁNYA
Érvényes: 2021. június 1.–augusztus 31-ig

Válogasson

IZGALMAS TETŐKEDVEZMÉNYEK
és ÓRIÁSI NYEREMÉNYEK
között, az Ön igényei szerint!*

* További részletek:

T E RRA NKI NC SE SHAZ .H U

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. tavaszi akciós kiadványa,
amely 2021. június 1-től 2021. augusztus 31-ig érvényes.

t e m a t ik u s w e b o l da l
tetőt építőknek

e z é r t vá l ass z a
a t e r r án t
100 év tapasztalata
100 év gyártási tapasztalatával és tudásával, kiváló minőségű termékeket gyártunk,
évente közel 65 millió darabot. *

modern gyártástechnológia
Közép-Európa egyik legmodernebb
gyártástechnológiájával készítjük tető-

cserepeinket, melyeket 9 ország piacán
értékesítjük.

vezető tetőcserépgyártó

Magyarországon évente közel 14 000
család választja otthona fedésére a
Terrán tetőcserepeket. *

széles termékskála
4 féle forma, 4 felületkezelési technológia, valamint megszámlálhatatlan szín és

stílusirányzat közül választhatnak otthonuk
tetőfedésére.

nemzetközileg is elismert
márka
A vásárlók elismerésén túl magas színvonalú munkánkat számos kitüntetés bizonyítja, 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.

innováció

A múlt tapasztalata, a jövő technológiája. Azért dolgozunk és fejlesztjük
termékeinket, szolgáltatásainkat, hogy a
lehető legjobb megoldást kínáljuk Önnek,
ha megbízható, biztonságos, tartós és energiatudatos tetőfedésben gondolkodik.

hazai márka,
nemzetközi szinten

Milyen témában lehetünk
a segítségére?
Tetotepitek.hu

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

robottechnológia

Bólyi gyárunkban a betonkiegészítő-cserepeink csomagoláshoz robottechnológiát
is alkalmazunk.

zöld szemlélet

A Terrán annak érdekében, hogy minél alaposabb és megbízhatóbb, 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, valamint bővebb ismertetőkkel szolgál az új termékekkel, innovációkkal
kapcsolatban.
A platformon mindenki megtalálja a számára fontos, keresett információkat, legyen az bemutató videó, szakember-kereső
vagy inspirációs ötlettár.

Teljes működésünk során ökológiai lábnyomunk minimalizálására törekszünk, így
környezettudatos gyártási folyamataink
mellett egyre több elektromos jármű
segíti munkánkat.

természetes alapanyagok
Kifogástalan minőségű, természetes alapanyagokból (víz, vas-oxid festék, cement és
homok) készítjük cserepeinket.
* Az adatok a Terrán cégcsoport által 2020-ban legyártott
és értékesített mezőcserép-mennyiségek alapján lettek
feltűntetve.
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Energiatud atos

Hogyan készül

Inspiráció

Ökotudatosság

Személyre szabott, ingyenes
és automatikus online költségtervkészítés néhány lépésből, a Terrán
TETŐKALKULÁTOR segítségével.

kalkulator.terranteto.hu

Palahelyzet?
Terrán Palatetőcsere Program

Bízza a tetőt
Terrán Tetőspecialistára

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 zsindely vagy azbeszt tartalmú palatetőjük cseréjét már tervezgetik,
de még nem találták meg az egyszerű, gyors és költséghatékony
megoldást.

Az életre szóló garanciával újabb lépést tettünk a családok otthonainak 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 Terrán Tetőspecialista programunkkal.

at

garancia
Betontermékeinkre Magyarországon elsőként 50 év garanciát vállalunk, tetőcserepeinkre komplett tetőrendszer esetén akár
Életre Szóló Garanciát is biztosítunk.
A garancia igénybevételének részleteit
az Általános Szerződési Feltételeinkben
olvashatja.

tetotepitek.hu

Vá

A Terrán Tetőspecialisták olyan szigorú szakmai követelményeknek megfeleltetett, folyamatosan képzett szakemberek,
akik elhivatottak a szakmájuk iránt, naprakészek és a szakmájuk csúcsát képviselik.

acskereso.hu

Renova Plus
a tökéletes számomra.

F EL Ü LET K EZEL É S I
TE C H N OL Ó G I Á K
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 folyamatosan megfelelni.

Olvassa be a QR-kódot, és
hasonlítsa össze felületkezeléseinket!

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.

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.

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.

Tégla

Barna

fekete

Renova Plus COLORSYSTEM
felületkezelésű tetőcserép

259 Ft/db

302 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

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!

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.

Érdekes cikkek, újdonságok a tetőről.

blog.terranteto.hu

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.

Synus climacontrol
felületkezelésű tetőcserép

315 Ft/db

480 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

moon matt

Synus resistor
felületkezelésű tetőcserép

310 Ft/db

470 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

korall

mocca

tégla

fekete

Synus ELEGANT
felületkezelésű tetőcserép

275 Ft/db

370Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

Synus colorsystem
felületkezelésű tetőcserép

265 Ft/db

A legkönnyebb
Terrán tetőcserép

325 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m

2

sötétbarna

meggypiros

mogyoróbarna

Mennyibe kerülne Önnek a tetőfedőanyag?
Használja tetőkalkulátor

alkalmazásunkat.

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.

Zenit ELEGANT
felületkezelésű tetőcserép

339 Ft/db

500 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

antracit

gesztenyebarna

onix

carbon

gránit

grafit

space

moon

Zenit resistor
felületkezelésű tetőcserép

355 Ft/db

620 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

grosso-onix

Zenit climacontrol
felületkezelésű tetőcserép

389 Ft/db

670 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

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

mars

Inspirációk, ötletek, TetőKalkulátor

tetotepitek.hu

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

275 Ft/db

410 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

natúr

Danubia ELEGANT
felületkezelésű tetőcserép

305 Ft/db

500 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

Tégla

bordó

sötétbarna

antracit

Danubia RESISTOR
felületkezelésű tetőcserép

325 Ft/db

620 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

Korall

merlot

mocca

carbon

Ingyenes anyagszükséglet-számítás: kiszamoljuk@terranteto.hu

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.

Rundo RESISTOR
felületkezelésű tetőcserép

319 Ft/db

620 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

Korall

merlot

mocca

carbon

Tégla

antracit

Rundo ELEGANT
felületkezelésű tetőcserép

285 Ft/db

500 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

sötétbarna

Tetőfedő szakembert keres?

ACSKERESO.HU

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 COLORSYSTEM
felületkezelésű tetőcserép

399 Ft/db

620 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

zenit ódon

Rundo Ódon COLORSYSTEM
felületkezelésű tetőcserép

389 Ft/db

620 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 10,75 – 11,90 db/m2

rundo ódon

Coppo Ódon COLORSYSTEM
felületkezelésű tetőcserép

309 Ft/db

620 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

coppo ódon

Coppo colorsystem
felületkezelésű tetőcserép

309 Ft/db

620 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 9,80 – 10,42 db/m2

ferrara

modena

Töltse le Felújítási kisokos kiadványunkat a tetotepitek.hu oldalról!

Szívügyünk a napelemes
tetőcserép
Szeretünk hosszútávon gondolkodni, az élet minden területén, lehetőleg költséghatékony megoldásokban. Ezért
szívügyünk a napelemes tetőcserép, ami nemcsak a villanyszámlát csökkenti majd, hanem az ökológiai lábnyomunkat is.

Spolár család
[ Zala megye ]

A Generon a mi stílusunk
Mi szeretjük szép dolgokkal körbevenni magunkat. 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 mindennel harmonizál.

Elekfy család
[Pest 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 tetőáttörés, így a termék prémium megjelenést biztosít az ingatlan
számára.

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

Ökotudatosság
A Terrán Generon alapja a betoncserép, melynek gyártása energiahatékonyság és környezetkímélés szempontjából is élen jár.

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

Nekünk a Generon a
tökéletes választás

Tradíció
Cégünk 100 éve egy ember álmaként indult. Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy hagyományainkat őrizve, professzionális, a
mai igényeknek megfelelő termékeket kínáljunk vásárlóinknak.

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.

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

Oltyán család

Garancia
20 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.

[Bács-Kiskun megye]
Kérjen ingyenes és automatikus árajánlatot Terrán Generon tetőcserépre!
terran-generon.hu/arajanlat

Terrán TETŐRENDSZERCSOMAGOK GARANCIÁVAL!*

A szükséges rendszerelemek beépítésével
egy több generációt kiszolgáló tetőfedés készíthető el,
ezzel is garantálva az otthonok és a családok
hosszú távú biztonságát.

Válasszon tetőrendszer csomagajánlataink közül az

alátétfedés
Tudta, hogy szinte minden esetben alátétfóliát kell
alkalmazni a cserépfedések alatt?
Válassza a Terrán tetőrendszerhez tartozó MediFol
tetőfóliákat, akár 25

év garanciával!

20 év

akár
rendszergarancia

Ön igényeinek megfelelően, hogy családja a lehető
legbiztonságosabb tető alatt élhessen!

Egy igazán ellenálló tetőrendszerhez fém- és műanyag kiegészítőkre is
szükség van, a minőségi és esztétikus beton termékek, valamint a szakszerű megvalósítás mellett. Egy megfelelően kivitelezett tető költségeinek, 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 formájához, színéhez és megbízhatóságához is illeszkedő rendszerelemek
találhatóak.

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

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

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

GYÁRTÓ AJÁNLÁSA

Classic 7
$$$$$

Comfort 15
$$$$$

Deluxe 20
$$$$$

TOP 15
$$$$$

Extreme 10
$$$$$

7 év

15 é v

20
év
20 év

15 é v

10 é v

Minimális tetőhajlásszög
(Rundo, Zenit)

24

24

24
24

20

16

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

20

16

16
16

12

10

Tetőfólia (minimum elvárás)

MediFol TEC 150

MediFol LONGLIFE

MediFol LONGLIFE
LONGLIFE
MediFol

MediFol TOP270

MediFol EXTREME

Kúpalátét (minimum elvárás)

MediRoll ECO

MediRoll ALU

MediRoll ALU
ALU
MediRoll

MediRoll ALU

MediRoll ALU

✓

✓

✓

✓

Kémény és falszegély acélelem

✓
✓
✓

Helyiségszellőző adapter HV160

✓

Univerzális tömítőgyűrű

✓

Tetőkibúvó ablak
(alumínium borítású)

✓

Garancia

viharállóság

átszellőztetés

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-e, hogy a nem megfelelően átszellőztetett 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!

Tetőépítéssel kapcsolatos további tippekért, és a legszükségesebb rendszerelemekkel kapcsolatos információkért keresse fel
a www.tetotepitek.hu weboldalunkat.

Terrán páracseppentő ereszlemez
Easy Form kémény és falszegély

Terrán viharkapocs E

✓

✓

✓

✓

✓

Terrán viharkapocs H vagy GZR
(cserépprofiltól függően)

✓

✓

✓

✓

✓

Terrán fém hófogó

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

MediFol EXTREME hegesztősáv
Kétoldalas ragasztó
Szegtömítőszalag
Gerincléctartó szeg

✓

* Minden rendszercsomag esetében a garanciális feltételek kizárólag a Terrán Alkalmazási útmutató alapján történő kivitelezés és
beépítés esetén érvényesek!

TIPP

Mi kell még egy szakszerűen
kivitelezett tetőhőz?

Ismerje meg a Terrán új szellőzőcserepeit!

INNOVATÍV ÉS ESZTÉTIKUS
megoldások a Terrántól, a tető
szakszerű átszellőztetéséhez!

A szellőzőcserepek az átszellőztetett tetőszerkezetekben a levegő kivezetésére szolgálnak. Segítségükkel a fedés alatti
levegő könnyen tud mozogni. A megfelelő számban beépített szellőzőcserepek jelentős mértékben növelik a tetőszerkezet élettartamát, a a tetőtéri lakókomfortot, valamint a tető esztétikai megjelenését is. Minden egyes szarufaköz szellőzéséről gondoskodni kell, így az élgerinc mentén is szükségessé válhat a szellőzőcserepek elhelyezése.

R U NDO

Z ENI T

Méret: 330 x 415 mm
Fedési szélesség: 298 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 3 db

Méret: 330 x 420 mm
Fedési szélesség: 298 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 3 db

SYN U S

Dan ubi a , Co p p o ,
Re n o va Plu s

Méret: 330 x 420 mm
Fedési szélesség: 300 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 3 db

Méret: 330 x 420 mm
Fedési szélesség: 300 mm
Anyagszükséglet:
szarufaközönként min. 6 db

Minden esetben ellenőrizze az ajánlatban szereplő szellőzőcserepek pontos
mennyiségét!
Mire figyeljen?
Például egy 158 m² tető esetén a régi szellőzőcserépből 24 db-ot kellett elhelyezni a tetőn,
míg az új szellőzőcserépből már 70 db-ra van szükség!*
*A példában egy 10x10 m-es “kádárkocka” épületet vettünk alapul, 40 fokos tetőhajlásszöggel és 50 cm-es eresztúlnyúlással, Rundo tetőcseréppel fedve.
A Danubia, Coppo és Renova Plus tetőcserepek esetében ennél nagyobb mennyiségben van szükség az új szellőzőcserepekre.

A N A GYO B B A NYA GSZ Ü K SÉG L E T N E M O KO Z É R D E MI T Ö B B L E T KÖ LT SÉG E T,
mivel az új szellőzők ára kedvezőbb, emellett a tetőfedéshez szükséges alapcserepek mennyisége is csökken
a szellőzők számával. Így egy jobb ár-érték arányú terméket tud megvásárolni, hiszen innovatív, megfelelő
tetőátszellőztetést biztosító megoldással, egy szebb, esztétikusabb tető alatt élhet családjával.

Mi történik, ha nem a megfelelő számú szellőzőcserép kerül beépítésre?

Új, tetősíkba simuló szellőzőcserepek,
hogy a tető minden szempontból otthona koronája legyen.
Ezzel a modern megoldással egy homogén, egységes fedéskép alakítható ki,
amely letisztult megjelenést eredményez, valamint növeli a tetőszerkezet
élettartamát és a tetőtéri lakókomfortot.

A nagyobb mértékű páralecsapódás a
fedés alatt rongálja a tetőszerkezetet.

Szakmai tanácsadás:
kiszamoljuk@terranteto.hu

Magasabb hőmérséklet a tetőtérben a nem megfelelő átszellőzés
miatt.

Szellőzőcserép anyagszükséglet-számítási segédprogram:
Kalkulálok!

Ahány ember, annyi kívánság.
Érdemes felfedezőútra indulni, hisz a Terrán Kincsesházban izgalmas kedvezmények, páratlan lehetőségek és értékes nyeremények
várják Önt! Prémium minőség, hazai termékek, több mint 100 éves tapasztalat, számtalan szakmai díj. Válogasson kedvére a Terrán
Kincsesház kedvezményes kuponjai és értékes nyereményei között!*
Vásároljon bármilyen Terrán tetőcserepet, válassza ki kedvenc kedvezménykuponjait, vegyen részt az Ön által kiválasztott nyereményjátékunkban és nyerje vissza az épített tető árát – maximum bruttó 1 000 000 Ft összegig –, vagy akár

az Öné lehet a 2 kWp teljesítményű Terrán Generon napelemes tetőcserép is.*

Generon
napelemes
tetőcserép
nyereménykupon

Terrán
ereszcsatornarendszer
kedvezménykupon

1.000.000 Ft-os

MediCOMFORT

tetőépítési

tetőhőszigetelés

nyereménykupon

kedvezménykupon

MediFol

Terrán

tetőfólia

viharbiztonság-

kedvezménykupon

kupon

használja ki az állami támogatásokat
a tetőépítéshez és Generon napelemes
tetőcserép vásárláshoz is!
Az egyre bővülő lakásépítési és felújítási támogatások és kedvezmények új kapukat nyitnak meg azok előtt, akik lakásépítésben, tetőfelújításban vagy napenergia hasznosításán gondolkodtak, de eddig nem volt rá lehetőségük.
A 2021. január 1-jével indult otthonfelújítási támogatás keretében most akár a tetőcsere költségének felét visszakaphatja, ami jelentős
anyagi segítség. Fontos tudni azonban, hogy a vissza nem térítendő támogatás összegében 50-50 százalék arányban kell szerepelnie
anyag- és munkadíjnak. Vagyis, nem elegendő egyszerűen beszerezni a tetőrendszer elemeit, majd saját kezűleg vagy családi/baráti
segítséggel kivitelezni a projektet, mindenképpen számlaképes vállalkozót kell megbízni a
munkával. Érdemes ezzel számolni, mert az állami támogatásnak köszönhetően most jóval
kisebb ráfordítással valósíthatja meg tetőfelújítási terveit, vagy otthona megújuló energiával történő ellátását és ráadásul mindezt szakszerűen kivitelezve.

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 2021. április 19.–augusztus 31-ig, vagy
visszavonásig érvényesek. A Terrán Kincsesház promóció időtartama: 2021. június 1.–augusztus 31-ig.
A promócióval kapcsolatos további információkat és játékszabályzatot a terrankincseshaz.hu weboldalunkon talál. A garancia 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.

