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NOMÁD SZÜRKE BARNA

Megnevezés db/raklap
1. Alapcserép
2. Félcserép
3. Szegélycserép jobbos/balos
4. Kúpcserép
5. Kezdő kúpcserép
6. Szellőzőcserép
7. Elosztó kúpcserép
8. Félnyeregtető cserép

252
96

42/48
140

52
36
35
48
209. Félnyeregtető szegélycserép jobb/bal

Elemszükséglet
10 db/m²

igény szerint
3 db/oromszegély fm

2,5 db/gerinc fm
1 db/élgerinc

1 db/10m² tető
1 db/kontycsúcs

3,3 db/fm
szükség szerint

Barna
209 Ft/db
449 Ft/db

1190 Ft/db
1390 Ft/db
1890 Ft/db
1490 Ft/db
1890 Ft/db
1890 Ft/db
3490 Ft/db

16900 Ft/db10. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső

Szürke
199 Ft/db
449 Ft/db

1190 Ft/db
1390 Ft/db
1890 Ft/db
1490 Ft/db
1890 Ft/db
1890 Ft/db
3490 Ft/db

16900 Ft/db

GRIGIO

UNICO

Az antik hatású termékeknél, Nomád, Rustica, Rosso, Marrone, Castello, Antik, Toscana, Provance kérjük, hogy 4 raklap együttes megbontásával a 
cserepeket a felrakáskor keverni szíveskedjen. Mi a gyárban arra törekszünk, hogy a cserepek között csak nagyon ritkán fordulhasson elő azonosság.

GRIGIO

Megnevezés db/raklap
1. Alapcserép
2. Félcserép
3. Szegélycserép jobbos/balos
4. Kúpcserép
5. Kezdő kúpcserép
6. Szellőzőcserép
7. Elosztó kúpcserép
8. Félnyeregtető cserép

252

96

42/48

140

52

36

35

48

209. Félnyeregtető szegélycserép jobb/bal

Elemszükséglet
10 db/m²

igény szerint
3 db/oromszegély fm

2,5 db/gerinc fm
1 db/élgerinc

1 db/10m² tető
1 db/kontycsúcs

3,3 db/fm
szükség szerint

10. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső

Név

265 Ft/db
449 Ft/db

1220 Ft/db
1390 Ft/db
1990 Ft/db
1490 Ft/db
1890 Ft/db
1890 Ft/db
3690 Ft/db

16900 Ft/db

TERRA COTTO RUSTICA

Megnevezés db/raklap
1. Alapcserép
2. Félcserép
3. Szegélycserép jobbos/balos
4. Kúpcserép
5. Kezdő kúpcserép
6. Szellőzőcserép
7. Elosztó kúpcserép
8. Félnyeregtető cserép

252

96

42/48

140

52

36

35

48

209. Félnyeregtető szegélycserép jobb/bal

Elemszükséglet
10 db/m²

igény szerint

3 db/oromszegély fm

2,5 db/gerinc fm

1 db/élgerinc

1 db/10m² tető

1 db/kontycsúcs

3,3 db/fm

szükség szerint

Terra, Cotto

10. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső

Rustica
265 Ft/db
449 Ft/db

1220 Ft/db
1390 Ft/db
1990 Ft/db
1490 Ft/db
1890 Ft/db
1890 Ft/db
3690 Ft/db

16900 Ft/db

245 Ft/db
449 Ft/db

1190 Ft/db
1390 Ft/db
1890 Ft/db
1590 Ft/db
1890 Ft/db
1890 Ft/db
3690 Ft/db

16900 Ft/db

GRIGIO
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PRIMO

BETON KIEGÉSZÍTŐK HULLÁMOS PROFIL
NOMÁD, UNICO, PRIMO, GRIGIO, GRANDE, PROVENCE

Alapcserép Félcserép Szegélycs. 
J/B

Kúpcserép Kezdő
kúpcserép

Félnyereg-
tető

cserép J/B

Szellőző-
torony 

cseréppel

Szellőző
cserép

Elosztó 
kúpcserép

          Tömeg (kg/tető m2)

Tető hajlásszög Legkisebb 
átfedés

Legnagyobb 
léctávolság

Gerincléc-
távolság

Cserép-
szükséglet

NOMÁD, UNICO, PRIMO, PROVENCE, 
PRIMO PREMIUM, PALERMO GRANDE, GRANDE

15-220  10 cm  32 cm  5 cm  10 db/m2 45,0 kg/m2

22-300  9 cm  33 cm  4,5 cm  10 db/m2 45,0 kg/m2

300 felett  8 cm  34 cm  4 cm  10 db/m2 45,0 kg/m2

Tetőlécméret: min. 30/50 mm, Fedési hossz, tetőléctávolság: max. 340 mm ( hajlásszögtől függően ), Átfedés oldalirányban: 30 mm, 
Átfedés egymás felett: min. 80 mm ( hajlásszögtől függően ), Ereszléctávolság: 33 cm

KIVITELEZÉSI ADATOK: HULLÁMOS PROFILÚ TETŐCSEREPEK

TÉGLA ANTRACIT BURGUNDI BARNA

Megnevezés db/raklap
1. Alapcserép
2. Félcserép
3. Szegélycserép jobbos/balos
4. Kúpcserép
5. Kezdő kúpcserép
6. Szellőzőcserép
7. Elosztó kúpcserép
8. Félnyeregtető cserép

252

96

42/48

140

52

36

35

48

209. Félnyeregtető szegélycserép jobb/bal

Elemszükséglet
10 db/m²

igény szerint
3 db/oromszegély fm

2,5 db/gerinc fm
1 db/élgerinc

1 db/10m² tető
1 db/kontycsúcs

3,3 db/fm
szükség szerint

10. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső

Tégla, Antracit, Burgundi, Barna
319 Ft/db
449 Ft/db

1490 Ft/db
1490 Ft/db
1990 Ft/db
1890 Ft/db
1890 Ft/db
2290 Ft/db
3990 Ft/db

16900 Ft/db

GRANDE PROVENCECASTELLO TOSCANA

Megnevezés db/raklap
1. Alapcserép
2. Félcserép
3. Szegélycserép jobbos/balos
4. Kúpcserép
5. Kezdő kúpcserép
6. Szellőzőcserép
7. Elosztó kúpcserép
8. Félnyeregtető cserép

216

96

42

140

52

36

35

48

209. Félnyeregtető szegélycserép jobb/bal

Elemszükséglet
10 db/m²

igény szerint
3 db/oromszegély fm

2,5 db/gerinc fm
1 db/élgerinc

1 db/10m² tető
1 db/kontycsúcs

3,3 db/fm
szükség szerint

10. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső

Provence
405 Ft/db
499 Ft/db

2590 Ft/db
2990 Ft/db
2790 Ft/db
2490 Ft/db
2690 Ft/db
2990 Ft/db
5490 Ft/db

19900 Ft/db

Toscana
390 Ft/db
499 Ft/db

2590 Ft/db
2890 Ft/db
2690 Ft/db
2490 Ft/db
2690 Ft/db
2990 Ft/db
5490 Ft/db

19900 Ft/db

Castello
390 Ft/db
499 Ft/db

1890 Ft/db
1890 Ft/db
2390 Ft/db
2490 Ft/db
2490 Ft/db
2990 Ft/db
5290 Ft/db

19900 Ft/db  A
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BETON KIEGÉSZÍTŐK SÍK PROFIL
PANNONIA

Alapcserép Kúpcserép Kezdő
 kúpcserép

Elosztó 
kúpcserép

Szellőző
kúpcserép

Tetőlécméret: min. 30/50 mm, Fedési hossz, tetőléctávolság: max. 320 mm ( hajlásszögtől függően ), Átfedés oldalirányban: 30 mm, 
Átfedés egymás felett: min. 80 mm ( hajlásszögtől függően ), Ereszléctávolság: 33 cm

KIVITELEZÉSI ADATOK: SÍK PROFILÚ TETŐCSEREPEK

     Tömeg (kg/tető m2)

Tető hajlásszög
Legkisebb 
átfedés

Legnagyobb 
léctávolság

Gerincléc-
távolság

Cserép-
szükséglet

PANNONIA HÓDFARKÚ

22-280  10 cm  27 cm  5 cm  10-11 db/m2 45,0-49,5 kg/m2 42,5-46,75 kg/m2

29-350  9 cm  28 cm  5 cm  10-11 db/m2 45,0-49,5 kg/m2 42,5-46,75 kg/m2

350 felett  8 cm  29 cm  5 cm  10-11 db/m2 45,0-49,5 kg/m2 42,5-46,75 kg/m2

Alapcserép Kúpcserép Kezdő
 kúpcse-

rép

Elosztó 
kúpcserép

Szellőző
kúpcserép

HÓDFARKÚ

HÓDFARKÚ
TÉGLA CASTELLO

Megnevezés db/raklap
1. Alapcserép
2. Kúpcserép
3. Kezdő kúpcserép

5. Szellőzőcserép
4. Elosztó kúpcserép

240
140

52

36
35

Elemszükséglet
11 db/m²

igény szerint
1 db/élgerinc

1 db/10m² tető
1 db/kontycsúcs

Castello
339 Ft/db

1890 Ft/db
2190 Ft/db

2390 Ft/db
2390 Ft/db

Tégla
329 Ft/db

1490 Ft/db
1990 Ft/db

1990 Ft/db
1990 Ft/db

2007
Magyar Termék

Nagydíj

PANNONIA
ANTRACIT ANTIK

Megnevezés db/raklap
1. Alapcserép
2. Kúpcserép
3. Kezdő kúpcserép
4. Szellőzőcserép

Elemszükséglet
11 db/m²

2,5 db/gerinc fm
1 db/élgerinc

1 db/10m² tető

Antik
339 Ft/db

1790 Ft/db
2190 Ft/db
2190 Ft/db

240
140

52
36

5. Elosztó kúpcserép 35 1 db/kontycsúcs 2290 Ft/db

Antracit
339 Ft/db

1690 Ft/db
1990 Ft/db
2190 Ft/db
2290 Ft/db

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Csomagolási és logisztikai díj/raklap
Szállítás 1 raklap alatt

4000 Ft
10000 Ft

2007
Construma

Nagydíj

Szállítás 1-3 raklapig
Szállítás 40 kg-ig 3100 Ft

15000 Ft

 A kiadványban feltüntett árak forintban értendők és 27% ÁFA-t tartalmazzák!



Multivent kúpalátét
(fém) 300 mm széles 
5 fm hosszú

Tetőfix univerzális kúpalátét 
310 mm x 5000 mm 
(fém+szövet)

1 tekercs/ 5 taréj 
v. élgerinc fm

téglavörös, 
antracit, barna 8 078.-

1 tekercs/ 5 taréj
 v. élgerinc fm

téglavörös,
antracit, barna 8320.-

Rögzítő szeg
120 mm

Kúpcserép lezáró
alumínium kétszínű

1 db/ 
gerincvég

téglavörös, 
barna 483.-

1 db/ kezdő,
vagy elosztó kúp

téglavörös, 
antracit, barna 90.-

Kúpcserép rögzítő 1 db/ kúpcserép téglavörös, antracit,
barna, burgundi 66.-

Vápaszegély szivacs
30x60x1000 mm

Univerzális gerincléc tartó
50x200 mm

Lezárófésű
65x1000 mm

Fésűs ereszszellőző-elem
60x1000 mm

Szellőzőszalag
100x5000 mm

1 tekercs/ 
5 eresz fm

téglavörös, 
antracit, barna 1 040.-

1 db/
 eresz fm

téglavörös, 
antracit, barna 525.-

1 db/ 
eresz fm

téglavörös,
 antracit, barna 331.-

1 db/ 
szarufaállás horganyzott 314.-

2  db/
 vápa fm

téglavörös, 
antracit 567.-

Antennakivezető egység
(alapcserép, kivezető)

1 db/ 
antennakivezetés

téglavörös,
 antracit, barna

  Primo: 10197.-
Grande: 15347.-

Hódfarkú:10197.-
Pannonia: 10197.-

Varia 19 tipegő
240x190 mm igény szerint

téglavörös, antracit, 
barna

11241.-

Csatornaszellőző egység
(alapcserép, szellőző, 
gégecső, bilincs)

1 db/ csatornaszellőző 
kivezetés

téglavörös, 
antracit, barna

Primo: 18128.-
Grande: 20085.-

Hódfarkú: 18437.-
Pannonia: 18437.-

Fésű nélküli
ereszszellőző-elem
1000x27x32 mm

1 db/ 
eresz fm

téglavörös, 
antracit, barna 493.-

Elemszükséglet Színválaszték
Árak ÁFA-val

építési helyre szállítva

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTŐK

 A kiadványban feltüntett árak forintban értendők és 27% ÁFA-t tartalmazzák!



Elemszükséglet Színválaszték
Árak ÁFA-val

építési helyre szállítva

ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTŐK

Varia 40 tetőjárda
270x400 mm igény szerint

téglavörös, antracit, barna
 

tüzihorganyzott

18385.-

15965.-

Tetőmester falszegély
2000 mm fóliázott

1 db/ 
1,95 falszegély fm

téglavörös, 
antracit, barna 5253.-

Prismax univerzális
tetőkibúvó
704x783 mm műanyag

Plexicserép (Primo)

Hófogó fém univer-
zális

Vápalezáró szalag
150 x 700 mm

Kémény és falszegély - 
alumínium 300 x 5000 mm fóliázott

Tetőfix 135 gr-os
páraáteresztő fólia
75 m²/ tekercs

Dachfol
hálóerősítésű tetőfólia
75 m²/ tekercs

tető m² +15% 152.-/m²

tető m² +15% 436.-/m²

1 tekercs/ 
5 fm

téglavörös, 
antracit, barna 24689.-

téglavörös, 
antracit, barna 2575.-

1,5-2,5 db/ eresz fm téglavörös, antracit,
 barna, szürke, burgundi 287.-

igény szerint víztiszta plexi 5368.-

igény szerint antracit 30797.-

Varia 80 tetőjárda
270 x 800 mm igény szerint

téglavörös, antracit, 
barna, tüzihorganyzott

24164.-
22866.-

Kémény és falszegély léc
1000 mm fóliázott

1 db/ 
1 fm

téglavörös, 
antracit, barna

1504.-

Oromszegély
2000 mm fóliázott

Vápa alumínium
500x2000 mm fóliázott

Tetőmester ereszelem
2000 mm fóliázott

1 db/ 
1,95 eresz fm

téglavörös,
 antracit, barna 7112.-

1 db/ 
1,9 vápa fm

téglavörös, 
antracit, barna 7669.-

1 db/ 
1,9 oromszegély fm

téglavörös, 
antracit, barna 7112.-

Tetőfix 100 gr-os
páraáteresztő fólia
75 m²/ tekercs

tető m² +15% 415.-/m²

 A kiadványban feltüntett árak forintban értendők és 27% ÁFA-t tartalmazzák!



ÁLTALÁNOS ELADÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Dunacenter Beton Kft. betoncserepei a 30 éves betongyártási tapasztalat, illetve a közel 100 évre visszatekintő paksi cse-
répgyártási hagyományokra épülve, a mai modern olasz technológiát használva készülnek. Kérjük, hogy az Általános eladási 
és szállítási szerződést megrendelése, illetve vásárlása előtt olvassa át, mert nem áll módunkban ettől eltérő feltételekben 
megállapodni.

Szolgáltatásaink: díjmentes anyagszükséglet-számítás, szaktanácsadás-színtervezés; díjmentes raklapok és helyszínre szál-
lítás 100 m² fölötti mennyiség esetében;

A szerződés létrejötte: A szerződés a jelen Általános eladási és szállítási szerződés szerint, a mindenkor érvényes árak alap-
ján, a megrendelő aláírásával és a vételár befizetésével jön létre.

Megrendelések: A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy mely terméktípusból, milyen színben, hány darabot kíván vásárol-
ni a Vevő, valamint közölnie kell a pontos szállítási és értesítési címet. A megrendelésnek tartalmaznia kell azt
is, hogy a kért szállítást szóló vagy pótkocsis szerelvénnyel kéri a Vevő. Amennyiben pontos szállítási címet nem tud megadni, 
úgy köteles a Vevő részletes leírást, ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez. Megrendeléskor kérjük közölni a kért szállítási 
időpontot, amelyről a gyártó szállítási részlege külön egyeztet.

Árak: A Dunacenter Beton Kft. által kiadott árak az ország egész területére érvényesek, és tartalmazzák a terméknek a ve-
vőhöz történő szállítás és lerakodás egyszeri költségét, a raklaphasználat költségét és az áfá-t is. Ha megadott szállítási cím 
40 t össztömegű pótkocsis járműszerelvény közlekedésére ill. a biztonságos lerakodásra alkalmatlan, és emiatt a teljesítés 
meghiúsul, az új szállítási címre a kiszállítást a Vevő költségére ismételjük meg.
Amennyiben a Vevőnek termékeinkből jelentősebb mennyisége megmarad, az eladó vállalja, hogy a Vevő által a gyártó telep-
helyére visszaszállított sértetlen állapotú árut, eredeti csomagolásban a szállítólevél bemutatásával, a vásárláskor érvényes 
ár alapján, 3 hónapon belül 15% kezelési költség levonásával visszavásárolja.

Szállítás: A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő a szállítólevelet szállításkor aláírja. Ha a szállítási 
napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél nem jelenik meg, a szerződésszerű teljesítést a termék lerakásával megtörtént-
nek tekintjük. Behajtás csak szilárd útburkolatra. Az esetlegesen a szállításból eredő töréskárt a Vevő köteles a szállítólevélen 
feltüntetni, illetve ha az átvételnél nincs jelen, a töréskárt 10 napon belül írásban bejelenteni.
Amennyiben a Dunacenter Beton Kft. a szállító, abban az esetben ellenőrzi a töréskárt, és annak jogossága esetén azt rendezi. 
A törött darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig meg kell őrizni. A saját fuvareszközzel történő elszállítás esetén 
a töréskár a Vevőt terheli. A töréskárért a gyártó csak szilárd útburkolatú behajtási lehetőség esetén vállal felelősséget. A 
behajtási engedély köteles helyekre a behajtás költsége a megrendelőt terheli. A behajtási engedély köteles helyekre a behaj-
tás engedély ügyintézése és   költsége a megrendelőtterheli. Amennyiben a gyártó felé a behajtási engedély köteles  helyszín   
információja elmarad, a késedelmesszállításért felelősséget nem vállalunk!

Garancia: Rendeltetésszerű használat esetén a Dunacenter Beton Kft. garantálja a betontermék mérethűségét, fagyállóságát, 
vízzáróságát. A felhasználásra kerülő anyagok változása a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, valamint különféle 
környezeti és időjárási hatások miatt a betoncserép felületén színeltérések előfordulhatnak.
A felületi mészkivirágzás és színeltérés nem tekinthető minőségi hiányosságnak, ezért erre a garancia nem terjed ki. Látható 
minőségi reklamációt a gyártó csak beépítés előtt fogad el. Az esetlegesen jelentkező felületi mész-fátyol kb. 1 év alatt lemo-
sódik és a színtónus helyre áll. A garancia időtartama a szállítástól számított 33 év. A garancia nem terjed ki a színeltérésre, a 
műanyag- és fém kiegészítőkre és elemi kárra. A garancia esetleges érvényesítése a vásárláskor kiadott számla, szállító- és 
garancialevél alapján történik.

Késedelmi teljesítés: Amennyiben az Eladó a szállítás napján szállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a visszaigazo-
lás időpontjától számítva jogosult azt 30 napon belül teljesíteni. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges
anyagok tartós hiánya, a közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan okok miatt az eladó további 30 napon belül sem tud 
teljesíteni, jogosult a szerződéstől elállni és köteles a Vevőnek a vételárat visszafizetni.

Csomagolás: A termék szállítása zsugorfóliával védett és a cserép típusával jelölt, egyutas eldobható raklapon történik.
A bontást különös gonddal kell végezni, mivel a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek. A raklap 
tartalmazza a Megfelelőségi nyilatkozatot is.

Összesített csomagolási és logisztikai díj: 4000 Ft, raklaponként, beleértve a tartozékokat is. Tartalmazza az útdíj
kompenzációt, a csomagolási díjat és az eldobható raklap díját.

A rendelési és szállítási mennyiségek kialakításánál kérjük vegye figyelembe, hogy a Grande esetében 36-tal, a Hódfarkú és 
Pannónia 40-el, és a Nomád, Unico és Primo esetében 42-vel oszthatónak kell lenniük a kifogástalan szállítás érdekében. 
Amennyiben a rendelési egység nem éri el az 1 raklapot, ebben az esetben a szállítási költség 10000 Ft. Az 1 raklap feletti 
megrendelés esetén 15000 Ft szállítási költséget számolunk fel. Az építési helyszínre szállítás 4 raklap felett továbbra is 
díjtalan.

A gyártó a technikai változatás jogát fenntartja. A kiadványban feltüntett árak forintban értendők és 27% ÁFA-t tartalmazzák!
A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságtól eltérhetnek.
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MAGYAR TERMÉK

Az Ön kereskedője:

A gyártó a technikai változatás jogát fenntartja.
A feltűntetett árak bruttó, Áfá-s összegek, 100 m² felett építési helyre szállítva.

A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságtól eltérhetnek.


