
PALAHELYZET? SEGÍTÜNK!

TETŐFEDŐ SZAKEMBERT KERES?

ÉLETRE SZóLó GARANciáT SZERETNE A TETŐJÉRE?

KÍVáNcSi, HOGYAN KÉSZÜL EGY SZAKSZERŰEN 
KiViTELEZETT TETŐ?

NEM TuDJA MENNYi cSERÉPRE VAN SZÜKSÉGE?

Mi minden kérdésben tudunk Önnek segíteni, hogy a cserépvásárlás 
és a kivitelezés is könnyű és zökkenőmentes legyen.

Most
könnyű a választás!

tetőcserepünk könnyedségével, a beton tartósságával és ellenálló képességével 
az egyik legjobb választás a tetőfelújításokhoz, akár Életre Szóló Garanciával!*

1.000.000 Ft-ot

A  TETŐC SERÉP  ÁRÁBÓL
!*

NY
ER

JEN VISSZA AKÁR



Bízza a tetőt

Terrán Tetőspecialistára!

TETOSPECIALISTA

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 szakem-
berek, akik elhivatottak a szakmájuk iránt, naprakészek és 
a szakmájuk csúcsát képviselik.

www.acskereso.hu

Újítsa fel otthonát Terrán tetőcseréppel, mely Európa egyik legmodernebb gyártástechnológiájával készül, és most akár bruttó 

1.000.000 Ft-ot visszanyerhet a tetőjéhez felhasznált cserép árából!
Ehhez csupán ennyit kell tennie:
1. Vásároljon bármilyen Terrán tetőcserepet 2016. szeptember 5. és 2016. október 31. között.
2. A vásárlást igazoló számla másolatát juttassa vissza emailben (vevoszolg@terranteto.hu),
vagy postai úton (7754 Bóly, Tompa Mihály u. 10.) a Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. részére
legkésőbb 2016. november 7-ig. Az email tárgy részében, illetve a borítékon kérjük feltüntetni
a „Tetőfelújítás ajéndékba” jeligét.
3. Kövesse Facebook oldalunkat, hátha Önre mosolyog a szerencse a 2016. november 18-ai sorsolásunkon.

A tájékoztatás nem teljes körű, és a változtatás jogát fenntartjuk! Az itt nem részletezett kérdésekben a gyártó állásfoglalása az irányadó. 
A nyereményjátékban való részvétel feltételeit és annak teljes körű leírását a www.terranteto.hu honlapunkon találja. 

A TERRáNNAL MOST MEGLEPŐEN KÖNNYŰ A 
TETŐFELÚJÍTáS!

Palahelyzet?
Velünk egyszerű a csere!
A régi otthonok és a vidéki táj képéhez kétségtelenül hozzátartozik 
a palával fedett épületek látványa. Palatetőcsere Programunkban 
azoknak a családoknak adunk segítséget, akik környezetszennyező, 
azbeszt alapanyagú palatetőjük cseréjét már tervezgetik, de még nem 
találták meg az egyszerű, gyors és költséghatékony megoldást.

Terrán Palatetőcsere Program
Információs vonal: 06-69/569-950

www.terranteto.hu/palacsere

1.000.000 Ft-ot

A  TETŐC SE RÉP  ÁRÁBÓL
!*

NY
ER

JEN VISSZA AKÁR



www.tetotepitek.hu

Amennyiben Ön is elkötelezett a minőség iránt és komplett 
tetőrendszerben gondolkodik, akkor a Terrán tetőcserepeket 
most akár Életre Szóló Garanciával is megvásárolhatja. A hazai 
betoncserépgyártó cégek közül egyedüliként 
tudunk ilyen hosszú garanciát biztosítani termékeinkre, mely a 
vásárlóinknak is biztosíték arra, hogy a Terrán termékcsalád kitű-
nő választás. Ehhez biztosítjuk a Terrán Tetőspecialista progra-
munkkal azokat a mesterembereket, akiknek a kivitelezői munkája 
lehetővé teszi, hogy a családi otthon egy életen át betöltse a neki 
szánt funkciókat.
*a garancia igénybevételének részleteit a weboldalunkon és az áSZF-ben találja.

Tetőcserepek akár Életre szóló garanciával*

Keltse életre a Terrán házakat!

TETŐTÉPÍTEK.HU 
Látványos videofilmek a hibátlan, szakszerű tetőépítéshez! 

A vásárlók nem minden esetben tudják, hogy milyen igényük, elvárásuk lehet egy jól megépített tető-
vel kapcsolatban. Ezért elindítottunk egy tematikus weboldalt, ahol igyekszünk minden olyan informá-
ciót megosztani a tetőépítés vagy felújítás előtt állókkal, amelyek segítenek az eligazodásban, a hazai 
éghajlati viszonyoknak és a felhasználó igényeinek megfelelő tetőrendszer kiválasztásában.

A tetotepitek.hu oldalon külön foglalkozunk a ma már nélkülözhetetlen tetőfóliákkal, a hő-
szigeteléssel, a hó és vihar elleni védelemmel, valamint a garancia 
kérdésével.

A tetőfólia választó alkalmazásunk segít-
ségével néhány kattintást követően megmutatjuk az Önnek 
legmegfelelőbb tetőfóliát, illetve részletekkel szolgálunk a ter-
mékkel kapcsolatban. Végleges döntése előtt lehetősége nyílik 
ingyenes termékminta igénylésére is. Az érdeklődők 
közvetlenül szakembereinkhez is fordulhatnak kérdéseikkel. 
Megfelelő tájékozódás után az igények és méretek ismeretében 
segítünk a költségek kiszámolásában is. 

www.terranteto.hu/garancia

minTHA ÉlŐbEn láTná Az ÉPülETET. Egy mobilalkalmazás segítségével drónnal készített 
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 
mobilalkalmazásunkat.
- 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: 
www.play.google.com/store/apps/details?id=com.terran.livehome. A mobilalkalmazás és az épületekről készített videók letöltéséhez WiFi vagy mobil 
internet kapcsolat szükséges. 



TÉGLA BORDó ANTRAciT

SÖTÉTBARNA

új
szín

KORALL MERLOT cARBON

MOccA

Stílusteremtő tető

Letisztult látvány és üde természetesség. A modern kor építészeti igényeit 
követő, de továbbra is a klasszikus stílust kedvelők választása.

Rundo RESISTOR felületkezelésű tetőcserepek

425 Ft/db
helyett

Anyagszükséglet: 11–12 db/m2

265 Ft/db

Rundo ColorSystem felületkezelésű tetőcserepek

330 Ft/db
helyett

Anyagszükséglet: 11–12 db/m2

199 Ft/db

nOSzTAlGiKUS HÓDFARKÚ 
RUnDO



TÉGLA BORDó ANTRAciT

SÖTÉTBARNA

új
szín

KORALL MERLOT cARBON

MOccA

megnyugtató hullámok

Klasszikus tető – kissé átértelmezve új színek által, hiszen a hullámos 
forma nem csak pirosban mutat jól. A holnap tetője, amely már ma is hódít.

Danubia RESISTOR felületkezelésű tetőcserepek

450 Ft/db
helyett

Anyagszükséglet: 10 db/m2

265 Ft/db

Danubia ColorSystem felületkezelésű tetőcserepek

360 Ft/db
helyett

Anyagszükséglet: 10 db/m2

215 Ft/db

KlASSziKUS HUllámÚ 
DAnUbiA



cOPPO óDON

FERRARA MODENA

Tengernyi életöröm

Egyedi mediterrán karaktert biztosít a háznak. Spontán
változatos színeivel, visszafogott tarkaságával elrepít az olasz 

tájak maradandó értékeket hordozó, hangulatos stílusa felé.

Napérlelte színek finom összhangja

A véletlenszerű színezési eljárással készülő cserepeinkkel is 
egyedi hatást érhet el, amely kiválóan alkalmas a napsütötte 

délvidéki hangulat megteremtéséhez.

Coppo ColorSystem felületkezelésű tetőcserepek

450 Ft/db
helyett

Anyagszükséglet: 10 db/m2

265 Ft/db

Coppo Ódon tetőcserép 440 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 10 db/m2

ZENiT óDON

Zenit Ódon tetőcserép 440 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 11–12 db/m2

299 Ft/db

RuNDO óDON

Rundo Ódon tetőcserép 425 Ft/db helyett

Anyagszükséglet: 11–12 db/m2

275 Ft/db

275 Ft/db

mEDiTERRán HAnGUlATÚ 
cOPPO

RUSzTiKUS HATáSÚ
cSEREPEK



NATÚR

GRAFiT GRáNiT ONixcARBONGROSSO-ONix

Kifinomult ízlést, letisztult stílust tükröz

Letisztultság, erő és design. Határozottan a legmodernebb
igényekre fejlesztve. Ezek a cserepek új irányzatot teremtenek 

a tetőfedésben.

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!

Standard tetőcserép

280 Ft/db
helyett

Anyagszükséglet: 10 db/m2

191 Ft/db

Zenit RESISTOR felületkezelésű tetőcserepek

Anyagszükséglet: 11–12 db/m2

275 Ft/db

új
szín

új
szín

új
szín

 425 Ft/db 
helyett

mODERn vOnAlÚ
zEniT

Zenit Grosso-Onix RESISTOR felületkezelésű tetőcserép

Anyagszükséglet: 11–12 db/m2

308 Ft/db
 515 Ft/db 

helyett

HAGyOmányOS STÍlUSÚ 
STAnDARD



TÉGLA SÖTÉTBARNA FEKETE

új
szín

új
szín

Synus tetőcserepek

220 Ft/db
helyett

Anyagszükséglet: 10 db/m2

175 Ft/db

Synus ColorSystem felületkezelésű tetőcserepek

247 Ft/db
helyett

Anyagszükséglet: 10 db/m2

185 Ft/db

Hogy a tetőfelújítás könnyen menjen

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

MEGGYPiROS MOGYORóBARNA

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 2016. szeptember 1-től visszavonásig érvényesek. 
A garancia igénybevételének részleteit a www.terranteto.hu/garancia oldalon és az onnan letölthető Általános szerző-
dési feltételeinkben találja. További részeletekért 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

!
REnDKÍvüli AKciÓ

Könnyű ÉS ERŐS
SynUS


