
A falazás megkezdése előtt  
el kell döntenünk, hogy mi-
lyen alapanyagból építjük fel  
a házunk falait. A megfelelő 
anyag kiválasztása több gene-
rációra szóló felelősségteljes 
döntés, hiszen a fal csak bontás 
és újraépítés útján cserélhető.

A többlépcsős épületenergetikai 
szabályozás egyre hatékonyabb 
hőszigetelést kíván, a tetőtérben 
felmerülő problémák azonban  
komoly kihívások elé állítanak min-
ket. Lássuk, mit tehetünk, mielőtt 
cseréptörésre kerülne a sor.

A terAszfelújítás buktAtói
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Erre az e-mailre nem tud közvetlenül válaszolni. Ha bármilyen kérdése van, kérjük küldjön levelet a otlettar@uj-haz.hu e-mail címre. 
Amennyiben le kíván iratkozni hírlevelünkről, kérjük kattintson ide.

Naprakész hírek,
ajánlatok, érdekességek:
facebook.com/ujhazcentrum

A kivitelezéshez hasznos tippekért,
tanácsokért olvassa blogjainkat!
www.ujhazcentrumblog.hu

Keresse fel közel 80 telephelyünk egyikét!
A legközelebbi telephelyünk elérhetőségei:
www.ujhazcentrum.hu/telephelyek

Ön is kövesse nyomon honlapunkon
a hétről hétre változó kedvezményeinket!
www.ujhazcentrum.hu
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Az Ötlettár előző számában érintőlegesen ugyan, de az aljzatjavítástól kezdve a vízszigetelésen és a ragasztáson át egészen 
a fugázásig, lépésről lépésre végigkövettük a teraszépítés folyamatát. A gyorstalpaló után ezúttal elveszünk a részletekben, 
és a teljesség igénye nélkül a teraszépítés legtipikusabb hibáira koncentrálunk.
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több száz  
kedvezményes  
termékünkért! ŐSZI 

NYEREMÉNYESŐ
2016. szeptember 12. – október 15. 

Pingálni, maszatolni és pacsma-
golni mindenki tud, a festésnek 
azonban megvannak a maga írott 
és íratlan szabályai. Útmutatónk-
ból kiderül, mikor, milyen festékkel 
és hogyan dolgozzunk. Itt az ideje, 
hogy a falak is új színben tűnjenek 
fel.

online magazin 

szakértő tanácsok, hasznos tippek
Itt van az ősz, itt van újra, az évszakváltás pedig az Ötlettár legfrissebb számát  
is magával hozza! Az újHÁZ Centrum negyedévente jelentkező online magazinjából 
kiderül, milyen falazóanyagot válasszunk, adunk néhány hasznos tanácsot  
a beltéri festéshez, és sorra vesszük a teraszfelújítás buktatóit is. A legtöbbet 
azonban a tetőtér hőszigetelésével, a nyílászárók cseréjével és a cserepek 
kiválasztásával foglalkozunk. Inspirálódjon magazinunkból,  
és hozza tető alá álmai otthonát!


