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Sajátmárkás katalógusunkban megoldást kínálunk arra, hogyan teremtsen otthont vezető építőanyag gyártók által gyártott, minőségi építőanyagokból, melyekhez elérhető áron juthat
hozzá, kizárólag az újHÁZ Centrum kereskedéseiben. Kompromisszumok helyett válassza sajátmárkás termékeinket.
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újH Á Z

Centr
kínálatáum
ban!

Keresse a
jelöléssel ellátott
termékeket
országszerte
az újHÁZ Centrum
telephelyeken!
Az újHÁZ Centrum 20 éve kiemelkedő szereplője a magyar építőanyag
kereskedelemnek. Meghatározó, magyar tulajdonú, országos építőanyag
kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezik, felölelve
minden olyan terméket, amelyre a házépítésnél, a lakásfelújításnál – az
alapoktól a tetőig – szükség lehet. Otthona minőségi építőanyagait keresse
szakértő kollégáinknál, az ország közel 80 pontján.
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Szigetelés

Alapozás
újHÁZ Estrich
Gyárilag előkevert szárazbeton, melyet az építkezés
helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell
összekeverni. Cement kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.
Alkalmazási terület:
Új építésű házakhoz és felújításokhoz egyaránt remekül
alkalmazható.
• Kiszerelés: 40 kg/zsák
• Anyagszükséglet:
kb. 20 kg/m2/cm
Gyártja:
Lasselsberger-Knauf Kft.

újHÁZ Homlokzati hőszigetelő rendszer
Régi és új épületek homlokzati külső fal hőszigetelésére.
 Gyárilag vagy telephelyen kevert vakolat, garantáltan UV-álló színek
 Minőségi akril, szilikon vakolatok széles színválasztékban
 Ellenálló felület
 Kivitelező barát termék
 Garantált minőség
 A rendszer kiegészítéseként 64 féle választható lábazati vakolat
 10 év rendszergarancia
(A garancia részleteiről érdeklődjön kereskedéseinkben.)
A rendszer összetevői:
 újHÁZ EPS 80 hőszigetelő lemez*
 újHÁZ Styrokleber ágyazó és ragasztóhabarcs
 Üvegszövetháló 145 g
 újHÁZ Primer vakolatalapozó

bruttó

930 Ft/zsák

 újHÁZ Start / Szuper / Szilikon / vékonyvakolat
A szigetelések készítésénél mindig használjuk a gyártó által meghatározott előírásokat, hogy szigetelésünk jól működő, hosszú élettartamú legyen. Kérje szakértő segítségét!
1 m2 vakolatrendszer ár polisztirol nélkül:

újHÁZ Falazóhabarcs
Gyárilag előkevert száraz falazóhabarcs.
Alkalmazási terület:
Az építészetben alkalmazott téglafalazatokhoz, falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre. Kül- és beltérre egyaránt.
• Kiszerelés: 40 kg/zsák
• Keverővíz: 6 l/zsák
• Keverési idő: min. 3 perc
• Bedolgozási idô: kb. 3 óra
• Anyagszükséglet: kb. 1,8 kg/1 liter habarcs

bruttó

1.320 Ft/m
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Tartalmazza
• polisztirol ragasztó (6 kg/m2),
• vakolatalapozó (0,2 kg/m2),
• fehér akril vakolat (2,5 kg/m2),
• üvegszövetháló (1,1 m 2/m2)
*Az újHÁZ homlokzati hőszigetelő rendszerhez
választható polisztirol lásd 10. oldalon.

Gyártja: Baumit Kft.

bruttó

930 Ft/zsák
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Vakolatok

Vakolatok
újHÁZ PRIMER
vakolatalapozó
Alkalmas régi és új épületek, külső illetve belső falazatainak színező vakolását megelőző alapozására,
nedvszívás kiegyenlítésre. Alkalmas ásványi alapfelületek alapozására, az újHÁZ színező vakolatok (SZUPER, SZILIKON, START, GRÁNIT) felhasználása előtt.
Alapozáshoz az anyaghoz javasolt, színezett alapozót
használjuk. (Mindig a vakolat színével azonosan színezendő).
• Kiszerelés: 15 kg/vödör
• Kiadósság: kb. 75 m2/vödör
(hőszigetelő rendszer esetén)
• Anyagfelhasználás: 0,2 kg/m2

újHÁZ SZUPER díszítő
színező vékonyvakolat
Emelt minőségű, műgyanta diszperziós kötésű, vödrös kiszerelésű színezhető vékonyvakolat, amely alkalmas régi és új épületek külső, illetve belső falazatainak
színező vakolására, homlokzati hőszigetelő rendszerek és egyéb ásványi (mész
cement vakolat, beton, gipszkarton) alapfelületek fedővakolására. Alapozás
PRIMER vakolatalapozóval.
•
•
•
•

Kiszerelés: 15 kg/vödör
Gördülőszemcsés 2 mm vagy kapart hatású 1,5 mm
Kiadósság: kb. 6 m2/vödör
Szín: 112 féle egyedi színben, színkialakítása követi az aktuális
és jövőbemutató színtrendeket
• Anyagfelhasználás: 2,5 kg/m2

bruttó

bruttó

9.375 Ft/vödör-től

4.275 Ft/vödör-től

625 Ft/kg – fehér szín esetén

285 Ft/kg – fehér szín esetén

újHÁZ Start díszítő
színező vékonyvakolat
Alap minőségű, műgyanta diszperziós kötőanyagú, vödrös kiszerelésű színezhető vékonyvakolat, amely alkalmas régi és új épületek külső,
illetve belső falazatainak színező vakolására, homlokzati hőszigetelő
rendszerek és egyéb ásványi (mész cement vakolat, beton, gipszkarton)
alapfelületek fedővakolására. Alapozás PRIMER vakolatalapozóval.
• Kiszerelés: 15 kg/vödör
•Kiadósság: kb. 6 m2/vödör
•Kapart hatású 1,5 mm
•Szín: 48 féle egyedi színben, világos pasztellszínek
•Anyagfelhasználás: 2,5 kg/m2
Gyártja: Revco Magyarország

újHÁZ SZILIKON díszítő
színező vékonyvakolat
Emelt minőségű, kifejezetten magas pára áteresztő képességű,
jó vízlepergető, szennyeződéseknek ellenálló, szilikon gyanta
kötőanyagú színezhető vékonyvakolat, amely alkalmas régi
és új épületek külső, illetve belső falazatainak színező vakolására, homlokzati hőszigetelő rendszerek és egyéb ásványi
(mész cement vakolat, beton, gipszkarton) alapfelületek fedővakolására. Alapozás PRIMER vakolatalapozóval.
•
•
•
•

Kiszerelés: 15 kg/vödör
Gördülőszemcsés 2 mm vagy kapart hatású 1,5 mm
Kiadósság: kb. 6 m2/vödör
Szín: 112 féle egyedi színben; szennyeződéseknek
ellenálló felületek képez)
• Anyagfelhasználás: 2,5 kg/m2
Gyártja: Revco Magyarország

bruttó
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bruttó

3.525 Ft/vödör-től

5.175 Ft/vödör-től

235 Ft/kg – fehér szín esetén

345 Ft/kg – fehér szín esetén
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Polisztirol ragasztók

Vakolatok
újHÁZ GRÁNIT
lábazati és díszítővakolat
Műgyanta diszperziós kötésű, vödrös kiszerelésű 1 mm¬es
szemcsenagyságú lábazati és díszítővakolat rendszer.
Könnyen feldolgozható, a fokozottabb lábazati igénybevételnek is tartósan ellenálló. Kiválóan alkalmas beltéri, dekorációs felületek kialakítására is. Az egyedi, helyszíni keverést
biztosító rendszerrel könnyedén előállítható bármely szín,
akár 1 vödörnyi mennyiségben. Alapozás PRIMER vakolatalapozóval.
• Kiszerelés: 15 kg/vödör
• Anyagszükséglet: 3,5 kg/m2
• Szín: 64 féle, újHÁZ vakolatokkal harmonizáló
egyedi színben
Gyártja: Revco Magyarország

újHÁZ Styrokleber ágyazó
és ragasztóhabarcs
A StyroKleber EPS ragasztó, egy műanyag diszperzióval erősített cementkötésű
gyárilag előkevert termék.
Alkalmazási terület:
A StyroKleber polisztirol ragasztó alkalmas új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok hőszigetelési munkáinak elvégzésére. A StyroKleber polisztirol ragasztó csak vízszigeteléssel ellátott tégla, beton, megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű faforgács falazatoknál, új és régi vakolatoknál
használható. Normál homlokzati EPS hőszigetelő polisztirol táblákat lehet
vakolt falakra, betonfelületekre, téglára ragasztani, valamint a hőszigetelő
táblák felületére az üveghálót beglettelni.
• Kiszerelés: 25 kg/zsák
• Tárolás: Száraz helyen, eredeti
csomagolásban 12 hónapig.
• Anyagszükséglet:
Ragasztáshoz: kb. 4-5 kg/m2,
Gletteléshez: kb. 4-5 kg/m2

bruttó

1.270 Ft/zsák
50,8 Ft/kg

bruttó

8.990 Ft/vödör-től
599 Ft/kg

újHÁZ Styrokleber Extra
ágyazó és ragasztóhabarcs
A StyroKleber Extra prémium kategóriájú hőszigetelő rendszer ragasztó, egy műanyag diszperzióval erősített cementkötésű gyárilag előkevert termék.
Alkalmazási terület:
A StyroKleber Extra ragasztó alkalmas új és régi lakóépületek,
középületek, ipari objektumok hőszigetelési munkáinak elvégzésére. A StyroKleber Extra ragasztó csak vízszigeteléssel ellátott
tégla, beton, megfelelően előkészített ásványi anyag kötésű faforgács falazatoknál, új és régi vakolatoknál használható; Normál és grafitos homlokzati EPS, valamint formahabosított EPS
(lábazati) hőszigetelő polisztirol illetve ásványi táblákat lehet
vakolt falakra, betonfelületekre, téglára ragasztani, valamint a
hőszigetelő táblák felületére az üveghálót beágyazni.
• Kiszerelés: 25 kg/zsák
• Anyagszükséglet:
Ragasztáshoz: kb. 4-5 kg/m2,
Üvegszövet ágyazásához: kb. 4-5 kg/m2
• Tárolás: Száraz helyen,
eredeti csomagolásban
12 hónapig.
Gyártja: Lasselsberger-Knauf Kft.

bruttó

1.589 Ft/zsák
64 Ft/kg
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Tetőcserép

Szigetelés
újHÁZ EPS 80
homlokzati hőszigetelő lap
Legalább három hónapig pihentetett expandált polisztirol
keményhab hőszigetelő lemez (EPS).
• Hővezetési tényező: 0,038 W/mk
• Kiszerelés: 0,24-0,25 m3/bála
Az újHÁZ EPS 80 homlokzati hőszigetelő lapok mellett
már elérhetők az EPS 100, EPS 150 és EPS 200 termékek is!
Keresse telephelyeinken!
Gyártja: Jász-Plasztik Kft.

Terrán Standard alap tetőcserép
A Terrán Standard tetőcserép bármely épületnek komfortos külsőt kölcsönöz. A
kedvező árfekvés, a magas minőség és a megbízhatóság egyesül ebben a tetőcserépben. Természetes színeivel a Standard cserepek legújabb tagjai olyan
költséghatékony megoldást kínálnak, mely nem jelent kompromisszumot sem a
minőség, sem az esztétikum terén. A Standard tetőcserép bármely épületnek
megnyerő külsőt kölcsönöz, legyen szó felújításról, vagy új építésről.
Alkalmazási terület:
Új építésű házakhoz és felújításokhoz egyaránt remekül alkalmazható
• Színek: meggypiros, mogyoróbarna, sötétbarna, fekete
• Típus: alapcserép
• Stílus: hagyományos
• Felületkezelés: Basic, vagy a fekete szín esetében ColorSystem*
• Anyag: beton
• Forma: hornyolt
• Garancia: 50 év
• Méret: 33 x 42 cm
• Anyagszükséglet: 10 db/m2
• Bruttó tömeg: 4,4 kg

*A ColorSystem színvédelemmel a tetőcserép színei frissebb és
mélyebb tónusúak lesznek, legyen szó élénk téglavörösről vagy
intenzívebb feketéről. A hosszan tartó színvédelem megőrzi a színek tónusát, intenzitását. Az öntisztuló felület jóvoltából a tető
tisztább, élénkebb színű lesz, sőt az UV sugárzásnak is jobban
ellenáll.
Gyártja: Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
bruttó

173 Ft/db
fekete színben: 185 Ft/db; 1850 Ft/m 2
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Tetőcserép

Tetőcserép
CREATON Roggdeni hornyolt
natúrvörös alapcserép
A CREATON Roggdeni hornyolt kisméretű tetőcserép
a felújítások és az új építések közkedvelt választása,
mely íves vágásával és bordás felületével a variációk széles tárházát kínálja. Hornyolt kialakítása, amely
egyszeres fedést tesz lehetővé, egyszerűsíti és gazdaságossá teszi alkalmazását. Természetes színével műemléki és történelmi épületek környezetéhez is kiválóan
alkalmazkodik. A kiváló alapanyag és a modern gyártástechnológia évszázadnyi hasznos élettartamot biztosít,
melyre a CREATON 50 év gyártói garanciát vállal.
Alkalmazási terület:
Felújítások és új építés esetén is kiváló választás.
•Szín: natúrvörös
•Típus: alapcserép
•Stílus: hagyományos
•Felület: standard felület
•Anyag: kerámia
•Forma: hornyolt
•Garancia: 50 év
•Méret: kb. 20 x 40 x 21 cm
•Cserépigény: 20,5 db/m2, 19,8 db/m2, 18,5 db/m2
tetőhajlásszögtől függően.
•Bruttó tömeg: kb. 2,2 kg/db, 40,7 kg/m2-től

CREATON BALANCE barna alapcserép
A CREATON BALANCE „NUANCE” barna engóbozott kerámia tetőcseréppel
akár alacsony hajlásszög esetén is látványos és viharbiztos tetőt építhetünk. A
mai trendekhez igazodó, szemet gyönyörködtető, nagy méretű, barna árnyalatú
tetőcserép egy csapásra közkedvelt lett. A gazdaságos tetőfedés a 8,4 db/m2
anyagigénynek köszönhető. Az évszázadnyi hasznos élettartamot a moha- és
szennyeződéstaszító minőségi színtartó engób felület, a kiváló magyar alapanyag és a modern gyártástechnológia biztosítja. Minderre a CREATON 50
év gyártói garanciát vállal.
Alkalmazási terület:
Felújítások és új építés esetén is kiváló választás.
• Szín: barna
• Típus: alapcserép
• Stílus: modern
• Felület: standard felület
• Anyag: kerámia
• Forma: hornyolt
• Garancia: 50 év
• Méret: 323 x 502 mm
• Cserépigény: 8,4 db/m2-től
• Súly: 4,6 kg/db, azaz 38,6 kg/m2
Gyártja: CREATON South-East Europe Kft

Gyártja: CREATON South-East Europe Kft

bruttó

2.560 Ft/m

12

bruttó
2

2.399 Ft/m

2
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Falburkolat

Tetőfólia
újHÁZ páraáteresztő
tetőfólia

Természetes kő falburkolatok

A újHÁZ tetőfóliák javítják a tetőfedő anyag szigetelőképességét és megvédik a szigetelőanyagot a tetőfedőanyag résein keresztül beszivárgó nedvességtől.
Alkalmazási terület:
Előzetes fedésként az újHÁZ tetőfóliák min. 20°-os
dőlésszögű tetők esetén alkalmazhatóak tetőlécre helyezett tetőfedő anyag és az átszellőztető légrés közé.
A újHÁZ tetőfóliák beépített és beépítetlen tetőterek esetén egyaránt használhatók.
Alacsonyabb dőlésszögű tetők esetén (12°-10°) az újHÁZ
tetőfóliákat speciális feltételekkel, korlátozottan lehet alkalmazni. Teljes lécezéshez is alkalmazható. Felületkezelést
nem igényel.
• Alkalmazási terület: tető

Kül- és beltéri falak burkolására, díszítésére. A valódi természetes hasított kőlapokból kialakított falburkolatokkal a természetet szépségével díszíthetőek otthonunk falai, kül- és beltérben egyaránt.
Feldolgozás:
A burkolandó falfelületeknek tisztának, száraznak, szilárdnak kell lennie, és a
lapok súlyát el kell bírnia. Szükség esetén a ragasztott felületre vízben oldódó
alapozó szert kell felhordani.
Külső- és belső terekben a burkolatok felragasztásához flexibilis csemperagasztó javasolt. A környezeti hőmérséklet nem lehet a ragasztás folyamán
és a ragasztás után 48 óráig 5°C-nál alacsonyabb.
• Színek: fehér, antracit, terrakotta
• Burkolattextúra: természetes kő hatású
• Méret: 15x60 cm / 10x35 cm
• Anyag: kő

• Kiszerelés: tekercs (80 m2/tekercs)

• Felület: matt

• Méret: 1,6 x 50 méter / tekercs

• Bruttó tömeg: 25 kg/m2

• Szín: szürke/fehér

• Vastagság: 0,8-2cm

• Rétegek száma: 3

Gyártja/Importálja: Új Ház Zrt.

Gyártja: Fakro Magyarország Kft.
bruttó

8.499 Ft/m -től
2

(CS003)

bruttó

189 Ft/m

115 g/m

2

2

bruttó

222 Ft/m

2

135 g/m 2
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Térkő

Falburkolat
Fabrostone beton
falburkolatok
Az időtálló alapanyagokból készült, saját fejlesztésű
felületkezelési eljárással szépített Fabrostone beton
falburkolatok segítségével, időtlen eleganciával ruházhatja fel otthona kül- és beltéri falfelületeit!

Somló Trió térkövek
A Somló Trió térkövek a Barabás Téglakő Kft. klasszikus térköveinek legújabb
családtagjai. Előnyük, hogy egyszerű alap geometriai formákban kerülnek gyártásra:
hasáb, négyzet és tégla alakzatban.
A Somló Trió elemei külön-külön nem rendelhetőek!

bruttó

5.990 Ft/m

2

Brick
• bel- és kültérre egyaránt
• 21-22 x 6,5 x 1,5 cm (Sarok: 13-26 x 6,5 x 1,5 cm)
• 58 db/doboz
• 1 m2/doboz (1 cm fugával)
• 23 kg/doboz

bruttó

7.990 Ft/m

Alkalmazási terület:
Alkalmazható teraszokon, kerti térburkolatoknál, gépkocsibeállóknál, árkádok
és belső udvarok burkolásánál és gyalogos forgalomnak kitett köztereken.
• Méretek:
20 cm x 30 cm
20 cm x 20 cm
10 cm x 20cm
• Vastagság: 6 cm
• Színek: karamell, ezüst-antracit,terra-antracit, melange
• Alkalmazási terület: kültér
• Fagyálló: igen
• Bruttó tömeg: 136 kg/m2

2

Navarra 1
• bel- és kültérre egyaránt
• 39 x 13 x 2-4 cm (Sarok: 13-26 x 13 x 2-4 cm)
• 10 db/doboz
• 0,5 m2/doboz
• 19 kg/doboz

Gyártja: Barabás Téglakő Kft.
melange

ezüst-antracit
bruttó

bruttó

7.990 Ft/m

2

3.490 Ft/m

2

terra-antracit

Navarra 2
• bel- és kültérre egyaránt
• 39 x 13 x 2-4 cm (Sarok: 13-26 x 13 x 2-4 cm)
• 10 db/doboz
• 0,5 m2/doboz
• 19 kg/doboz

karamell

bruttó

7.990 Ft/m

2

Inverno
• bel- és kültérre egyaránt
• 39 x 13 x (08-1,7) cm (három féle vastagsági méret
vegyesen egy dobozban)
• 20 db/doboz
• 1 m2/doboz
• 32 kg/doboz
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Gyártók

Teraszburkolat
WPC teraszburkolat
Fa-műanyag kompozit teraszburkolat.
Rögzítés
A párnafákat szilárd alapra, betonra kell rögzíteni. Füvön,
egyenetlen tégla és burkolt felületen a WPC burkolat könnyen
elcsúszhat. Kérjük, fúrja elő a párnafákat a könnyebb rögzítés
miatt, ha ez elmarad a termék könnyebben sérülhet. A párnafákat
40-50 centiméterenként kell rögzíteni. Kérjük, ügyeljen a szoros
rögzítésre! A párnafák hosszanti találkozásánál 1-1,5 cm távolságot kell hagyni. A párnafák párhuzamos elhelyezésének javasolt
távolsága maximum 30 cm. Nagy forgalmú helyeken maximum
20 cm. Az alaplap túllógása a széleken nem lehet több 2-3 cm-nél
a párnafa szélétől. A klipszek rögzítése esetén a csavar behajtása
ne történjen közvetlenül a párnafákba, hanem azt előzze meg egy
előfúrás. Ez után a csavarral rögzíthető a klipsz. 2 alaplap párhuzamos találkozásánál szükséges dupla párnafa. A 2 párnafa javasolt
rögzítése egymástól 1-2 cm-re történjen. Kérjük, hogy az alaplapokat
ebben az esetben külön-külön rögzítsék, elkerülve az esetleges sérüléseket, elemelődéseket. Az alaplapok egymás közti távolsága a hosszanti
toldásoknál és párhuzamos rögzítéseknél 6-7mm legyen, hogy a termék
esetleges hőmérsékletváltozások esetén tudjon terjeszkedni. A falak vagy
objektumok találkozásánál a rövid oldalak esetében minimum 2 cm távolságot kell hagyni. A WPC burkolatot olyan helyre kell rögzíteni, ahol
a padozat jó vízelvezető képességgel rendelkezik, a levegő tud cirkulálni
és nincs talajvíz.
Munkavédelem
Kérjük, tartsák be az általános munkavédelmi előírásokat, ezen felül viseljenek védősisakot, a telepítést olyan helyen végezzék, ahol a helyszín jól szellőzik. A munka megkezdése előtt gondoskodjon a szerszámok biztonságos
helyen való tartásáról, hogy gyermek, háziállat ne tartózkodjon a munkaterületen. A vágás, fúrás porral, zajjal járhat, ezért kérjük az ehhez szükséges
védőeszközök használatát (zajvédő, porvédő, védőszemüveg, védőkesztyű,
munkavédelmi bakancs)
Tisztítás
A terméket időről időre meg kell tisztítani. A zsíros felületeket foszfor mentes zsíroldók alkalmazásával kell tisztítani, rozsda és egyéb szennyeződéseket foszfor
mentes tisztítószerekkel kell eltávolítani. Itt is gondoskodni kell a vízelvezetésről és
a szellőzésről. A tisztítás után a felületet tiszta vízzel lemoshatjuk eltávolítva a tisztítószer maradványokat, majd a felületet egy száraz ruhával szárazra töröljük.
Színek: black, brown, chocolate
Méretek:

Gyártja/Importálja: Új Ház Zrt.

bruttó

13.499 Ft/m

black
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alaplap – 146x23x2000 mm
párnafa – 30x40x2000 mm
szegély – 38x38x2000 mm

2

(Az ár tartalmaz 1m2-hez szükséges alaplapot, 3 fm párnafát, 25 db rögzítő klipszet)

brown

Sajátmárkás termékek Márkagyártóktól
Lasselsberger-Knauf Kft.
A Lasselsberger-Knauf Építőanyagipari
Kft. Magyarországon és a környező országokban építőipari termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó piacvezető vállalat, mely az egyik legszélesebb termékportfóliót
kínálja a színező- és az alapvakolatoktól a hidegburkolási termékekig.
A vállalat magyarországi központja Veszprémben jött létre 1995-ben,
majd újabb gyárakat nyitott Bugyiban, Debrecenben, és Vácott. Jelenleg a Horvátországban és Romániában működő leányvállalatokkal
együtt több mint 200 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat a termékeit
alapvetően kereskedői hálózaton keresztül értékesíti, így a termékek
Magyarországon több mint 500 értékesítési ponton érhetők el.

Creaton
A hagyományokban gazdag CREATON
vállalat piacvezetőnek számít a Kerámia
tetőcserepek piacán. Emellett sok évtizedes tapasztalattal bír a betoncserép és a szálcement sík- és hullámpala gyártás területén is. Lentiben nyitották meg a vállalat első külföldi üzemét, ezáltal Magyarország fontos
szerephez jutott a kelet-európai régióban. CREATON, azaz: impulzusokat
nyújtani a piac számára, az ügyfeleket további újításokkal támogatni, továbbá valamennyi partnert lelkesíteni egy új tetőkultúra piaci ötletei iránt.
Ez az, ami a CREATON márkát nemzetközi viszonylatban is megkülönbözteti. Ezen túlmutatóan a CREATON egy aktív és haladó szellemű piaci
fellépésre, valamint egy hatékony értékesítési csapatra épít.

Baumit Kft.
A Baumit – a márkanév 1988-as megalkotása óta –
folyamatosan fejleszti termékeit, melynek köszönhetően Nyugat-, Közép-, Kelet- és Dél-Európában több
mint 30 országban van jelen, és a legjelentősebb és
legismertebb építőipari márkák közé tartozik. Magyarországon a vállalat négy gyárat üzemeltet: Alsózsolcán, Dorogon (cégközpont), Pásztón és Visontán. Tradicionális termékeik (falazóhabarcsok, vakolatok,
esztrichek, hőszigetelő rendszerek) gyártása és forgalmazása mellett
az utóbbi évtizedben hazánkban az épületfelújítások és a különleges
homlokzatképzések egyik legismertebb szakértőjévé vált, továbbá folyamatosan fejleszti és bővíti termékkörét (például kül- és beltéri glettek,
Baumacol hidegburkolati ragasztási rendszerek).

FAKRO
A FAKRO egy 1991-ben alapított magánvállalat, amelyben számos ország, így
Anglia, Ausztria, Hollandia, Írország, Lengyelország, Magyarország,
Németország, Oroszország, Spanyolország is részvényesek. Számos
országban piacvezető, a világ 2. tetőablak gyártó cége, mely több mint
3300 személyt foglalkoztat. Kiépített forgalmazói hálózaton keresztül
értékesít minden olyan országban, ahol igény van tetőablakokra. A
FAKRO Magyarország Kft. 2000-ben indult útjára, azóta professzionális képviselője hazánkban a lengyel anyacég innovatív megoldásainak.
A FAKRO termékek széles skálájának gyártója, melyek lehetővé teszik a
tetőtér kényelmes belakását. A FAKRO emellett az összecsukható padlásfeljáró lépcsők világviszonylatban is jelentős gyártója, és az összes
lehetséges felhasználási módhoz kínál termékeket.

Revco Magyarország Kft.
A Hollandiából indult vállalkozás magyarországi leányvállalata napjainkra az
ország egyik legnagyobb vékonyvakolat,
lábazati vakolat és festéktermék gyártójává vált, telephelye Szigetszentmiklóson található. Termékpalettájukon a hőszigeteléshez szükséges
összes kellékanyag megtalálható, kezdve a polisztirol lemezektől, az
indítósínen, hálón, élvédőn, dűbelen és ragasztón át. A Revco Magyarország Kft. folyamatosan új fejlesztésekkel próbál a piac kihívásainak
eleget tenni, ezért kizárólag vizes emulziós, környezetbarát anyagok
kerülnek a fejlesztési listára.

Barabás Téglakő Kft.
A Barabás Téglakő Kft1994-ben magánvállalkozásként indult. Kezdetben a transzportbeton-gyártásban érdekelt cég Magyarországon először, számítógép
vezérelt, precíziós gyártórendszert épített ki és megindult a térburkoló
betonkő és üreges elem gyártás. 2013-ban a térkövek gyártási eljárásában formabontó, innovatív megoldást fejlesztett, amely jelenleg szabadalmi eljárás alatt áll Magyarországon kívül a világ további 150 országában. Ma a Barabás Téglakő Kft. Magyarország egyik legnagyobb
kapacitással rendelkező térkő gyártó vállalkozása.

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. 100%-ban
magyar tulajdonban álló tetőcserepeket
és a tető teljes és szakszerű kialakításához
szükséges kiegészítőket gyártó és forgalmazó vállalat. A közép-európai
térségben egyedülálló modern gyártástechnológiával működő 4 gyárral rendelkeznek, de vállalatuk nemzetközi értékesítéssel is foglalkozik.
Külföldi terjeszkedés folyamatos, tetőcserepeik a hazai mellett már 8
ország piacán – Szlovákia, Románia, Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Csehország, Montenegró – kaphatóak. A
Terrán tetőcserepek alapanyaga több mint 90 éve a beton. A termékkínálat folyamatos bővítésével, új színekkel és új felületkezelési technológiákkal a Terrán megfelel a piaci igényeknek és a kor magas minőségi
elvárásainak.

FabroStone Kft.
A FabroStone Kft. magyar tulajdonú családi vállalkozás, amely fal- és padlóburkoló termékeiben ötvözi a
magyar kreativitást és a tradicionális olasz formavilág eleganciáját a
modernkor magas szintű technológiai és környezetvédelmi követelményeivel. Burkolataik az általuk speciálisan kifejlesztett és Magyarországon kizárólag csak a FabroStone Kft. üzemében használt gyártási
technológiával készülnek. Ennek köszönhetően termékeik minden darabja egyforma minőségű, amely a szín, felület és forma tartósságában
egyaránt megmutatkozik. A kizárólag természetes alapanyagok felhasználásával készülő burkolatok könnyűek, hő- és hangszigetelő hatásúak és fagyállóak, ezért kül- és beltérre egyaránt felhasználhatók.

chocolate
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Kereskedésünk elérhetősége:

Kiadja: Új Ház Zrt. A feltüntetett árak forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak esetleges változásának jogát fenntartjuk.
A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.
A termékek árai telephelyi átvétellel értendőek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

