
Érvényes: 2019. január 2-től.

Ezzel egyidejűleg a korábbi, 2018. augusztus 1-től érvényes Ereszcsatorna-rendszer kiadvány érvényét veszíti. A további feltételeket a Terrán Tetőcserép Gyártó 

Kft. által kiadott Termékkatalógusban található ÁSZF tartalmazza. A Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a kiadványban esetlegesen 

megjelenő hibákért. A változtatás jogát fenntartjuk. 

Ereszcsatorna-rendszer



Azért válassza a Terrán ereszcsatorna-rendszert, ...

... mert komplett ereszcsatorna-rendszert
kínálunk, melynek kiegészítő elemeinek egy része
szabadon kombinálható az ereszcsatornákkal.

... mert rendszerünk minden épülettípushoz kínál 
megoldásokat, legyen szó akár felújításról, illetve
klasszikus vagy modern új épületről.

...mert esztétikus és funkcionálisan 100%-os
befejezést ad a tetőnek.

... mert az előre gyártott rendszerelemek segítségével
a beépítés gyors és precíz kivitelezéssel megoldható.

... mert a Terrán tetőcserepekkel
harmonizáló színei tökéletes összhangú megjelenést 
biztosítanak az otthona számára.

... mert kialakításának köszönhetően megakadályozza a 
szennyeződések lerakódását az ereszrészben.



REndSZERiSmERTETő

A Terrán tetőrendszer részét képező Terrán ereszcsatorna-
rendszer minden eleme kiváló minőségű cink-magnézium 
réteggel bevont acélból készül. Az anyagra jellemző nagyfokú 
szilárdság, korrózióállóság és az elhanyagolható hőtágulás 
garantálja a hosszú élettartamot valamint a színek tartóssá-
gát.

A Terrán ereszcsatorna-rendszer széles termékválasztéká-
nak köszönhetően bármilyen betoncserépfedés esetén, tet-
szőleges méretű és geometriájú magastetőknél alkalmaz-
ható. A Terrán tetőrendszer többi eleméhez illeszkedve kor-
szerű, esztétikus megjelenést biztosít a tetőnek és az egész 
épületnek.  

Teljes megoldás tetőjének csapadékvíz-elvezetésére.

mÉRETEK

Külső peremes ereszcsatorna-rendszerünk félkör alakú profillal 
készül. 
méretei:
– Ereszcsatorna: 33 cm-es kiterített szélesség.
– Lefolyócső: 100 mm-es átmérő.

KApAciTÁS

magyarország területén az mSZ-04-134:1991 szabvány 
előírásai alapján a következő vízelvezető kapacitást biztosítja 
ereszcsatorna-rendszerünk:
A 100 mm átmérőjű lefolyócső akár 100 m2 vízszintes vetületi 
méretű tetőről képes elvezetni a vizet 33 cm kiterített szélessé-
gű ereszcsatorna és betorkolócsonk használata esetén.FELhASZnÁLÁSi TERüLETEK

- családi házak
- nyaralók
- társasházak
- középületek
- kereskedelmi épületek
- ipari létesítmények komplett vízelvezetésére
- új épületek mellett felújításokhoz is ajánljuk.

díjmEnTES AnyAGSZüKSÉGLET-SZÁmíTÁS 
ÉS SZAKTAnÁcSAdÁS

Bővebb információkért és az ereszcsatorna-rendszerrel 
kapcsolatos anyagszükséglet-számítással és árajánlat-
készítéssel kapcsolatban keressék szaktanácsadó kollégánkat 
a 06-69/569-950-es telefonszámon, vagy írjanak neki a 
kiszamoljuk@terranteto.hu e-mail címre.

Általános tudnivalók

Ereszcsatorna-rendszerünket 
15 év garanciával kínáljuk.

acéllemez

cink-magnézium 
réteg (120 g/m2)

kötőréteg
poliészter bevonat



Komplett tetőrendszert kínálunk,

amelynek egyik fontos eleme ereszcsatorna-rendszerünk.
nemcsak tetőcserepet gyártunk és értékesítünk, hanem minden olyan beton-, fém- és műanyag kiegészítő rendszerelemet, amely 
a tető teljes, szakszerű kialakításához elengedhetetlen. mindezt oly módon, hogy a kiegészítő a kiválasztott tetőcseréphez a leg-
jobban igazodjon mind funkcióban, mind pedig színben.

hófogás

mediFol alátétfedések 
(minden igénynek 

megfelelően)

Tetőáttörés
(antenna-, csatorna-

szellőző-
és szolárátvezetés)

Ereszvonal-kialakítás

Komplett 
betonkiegészítő

választék

Vápakialakítás

Taréj- és élgerinc-
kialakítás

Biztonsági 
járórácsrendszer

padlástér-bevilágítás

Fal-, kémény- és orom-
szegély-kialakítás

Komplett
ereszcsatorna-

rendszer

Rögzítő elemek
(kúp- és vágottcserép- 
rögzítő, viharkapcsok)



1 Ereszcsatorna
méretek Tömeg

5,80 kg 7
Ereszcsatorna szöglet 

külső (90°)

méretek Tömeg

0,55 kg

2
Csatornatoldó elem 

(gumis)

méretek Tömeg

0,22 kg

3 Levélrács (alumínium)
méretek Tömeg

hossz: 1,00 m 0,61 kg

4
Csatornatartó-kampó 

hosszú

méretek Tömeg

hossz: 375 mm 0,63 kg

5
Szár nélküli csatornatartó-

kampó

méretek Tömeg

0,18 kg

8 Véglemez (gumis)
méretek Tömeg

0,11 kg

9 Lefolyócső
méretek Tömeg

hossz: 1,00 m 1,45 kg

10 Lefolyócső
méretek Tömeg

hossz: 3,00 m 4,35 kg

11 Lefolyócső toldóelem
méretek Tömeg

0,19 kg

12 Betorkolócsonk
méretek Tömeg

0,39 kg
6

Ereszcsatorna szöglet, 

belső (90°)

méretek Tömeg

0,52 kg

Ereszcsatorna-rendszerelemek



20 Kifolyó könyökcső
méretek Tömeg

0,38 kg

21 Lefolyócső könyök (72°)
méretek Tömeg

0,38 kg

22 Lefolyócső Y bekötő
méretek Tömeg

0,50 kg

23 Lombkosár
méretek Tömeg

0,12 kg

14 Lefolyócső bilincs, menetes
méretek Tömeg

0 100 mm 0,16 kg

24 Lábazati elem
méretek Tömeg

0,51 kg

28 Vízlopó
méretek Tömeg

hossz: 1,00 m 0,67 kg

Csatorna összekötő elem
méretek Tömeg

hossz: 140 mm 0,04 kg

Állócsősapka peremmel
méretek Tömeg

0,08 kg

Ereszcsatorna rendszerelemek



Ereszcsatorna-rendszerelemek árai

* Bruttó 200.000 Ft feletti ereszcsatorna-rendszer megrendelése esetén az 
egy szállítási címre történő egyszeri kiszállítás díjmentes. Egyéb esetben a 
szállítási díj 10.000 Ft+Áfa. 

Antracitszürke (RAL 7016)

Gesztenyebarna (RAL 8017) Ébenfekete (RAL 9005)

Bordó (RAL 3009) Sötétbarna

Fehér (RAL 9002)

Téglavörös (RAL 8004)

Termék megnevezése
       Ár* (Ft)
Nettó Bruttó

1. Ereszcsatorna (4 m) 7.480,31/db 9.500/db

2. csatornatoldó-elem, gumis 1.653,54/db 2.100/db

3. Levélrács (1 m, alumínium) 3.834,65/db 4.870/db

4. csatornatartó-kampó, hosszú 1.047,24/db 1.330/db

5. Szár nélküli csatornatartó- kampó 807,09/db 1.025/db

6. Ereszcsatorna szöglet, belső (90 
fokos) 5.094,49/db 6.470/db

7. Ereszcsatorna szöglet, külső (90 
fokos) 5.094,49/db 6.470/db

8. Véglemez, gumis 1.141,73/db 1.450/db

9. Lefolyócső (1 m) 1.818,90/db 2.310/db

10. Lefolyócső (3 m) 5.456,69/db 6.930/db

11. Lefolyócső toldóelem 1.952,76/db 2.480/db

12. Betorkolócsonk 1.771,65/db 2.250/db

13. Vízgyűjtő üst 25.590,55/db 32.500/db

14. Bilincsfej m10 menettel 984,25/db 1.250/db

15. m10 menetes szár 140 mm 
(kép nélkül) 147,24/db 187/db

16. m10 menetes szár 200 mm
(kép nélkül) 196,85/db 250/db

17. m10 menetes szár 250 mm
(kép nélkül) 295,28/db 375/db

18. m10 menetes szár 300 mm
(kép nélkül) 413,91/db 525/db

19. Fali tartó
(kép nélkül) 692,91/db 880/db

Termék megnevezése
         Ár* (Ft)
Nettó Bruttó

20. Kifolyó könyökcső 1.228,35/db 1.560/db

21. Lefolyócső könyök (72o) 1.125.98/db 1.430/db

22. Lefolyócső y-bekötő 8.110,24/db 10.300/db

23. Lombkosár 937,01/db 1.190/db

24. Lábazati elem 3.385,83/db 4.300/db

25. Vízfogó zárható fedéllel 
(kép nélkül) 16.456,69/db 20.900/db

26. Lefolyócső-bővítő (kép nélkül) 2.074,80/db 2.635/db

27. Lombfogó lefolyócsőhöz
(kép nélkül) 5.708,66/db 7.250/db

28. Vízlopó 8.582,68/db 10.900/db

29. javítófesték (0,5 kg/db)
(kép nélkül) 3.787,40/db 4.810/db

30. Univerzális ragasztó- és tömítő-
anyag (310 ml/tubus) (kép nélkül) 7.771,65/tubus 9.870/tubus

31. popszegecs (kép nélkül) 18,11/db 23/db

32. Színes acéllemez 0,55  mm – 
táblában (2 m2/db) (kép nélkül) 2.992,13/m2 3.800/m2

33. Színes acéllemez 0,55 mm – 
tekercsben (kép nélkül) 2.992,13/m2 3.800/m2



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


