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HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

thermomix neo

thermomix
hőszigetelő rendszer

hőszigetelő rendszer

A Thermomix hőszigetelő rendszerrel jelentősen csökkenthető az épületek fűtési költsége, nyári időszakban pedig védi 
az épületet a felmelegedéstől. Mechanikai és esztétikai szempontból is hosszú távú megoldást jelent. A rendszer hőszi-
getelése választható normál EPS (fehér) és grafittartalmú EPS (szürke) polisztirol lemezzel.

Rendszerfelépítés:
1.  Falazat
2.   Thermomix EPS 80 hőszigetelő lemez 
 pontonkénti ragasztása Styrokleber
 ragasztó- és ágyazó habarccsal (3kg/m2)
3.  Styrokleber ragasztó- és ágyazó
 habarcs réteg (3kg/m2) üvegszövet
 (1,1 m2/m2) beágyazással, glettelve
4.  Színező vakolatalapozó (0,25 kg/m2)
5.  Creative, Frontart vagy Frontart extra 
 színező vakolat (2,5-2,8 kg/m2)

A Thermomix NEO hőszigetelő rendszer esetében a döntő 
különbség az EPS rendszerrel szemben a speciális poliszti-
rol lapok szürke színében rejlik, amely szabad szemmel is 
felismerhető: grafitot kevernek a polisztirol nyersanyagba, 
hogy a sugárzás útján távozó hőmennyiséget egy térben 
kialakuló „tükör” segítségével csökkentsék.

Az infravörös tartományban tükörként viselkedő grafit 
szemcsék jelentősen javítják a szigetelőképességet. 

Ez olyan előnyt jelent, ami ugyan egyszerű, de mégis dön-
tő jelentőségű: azonos szigetelőképesség eléréséhez 20-
25%-kal kisebb szigetelőanyag vastagságra van szükség. 

A grafitalapú hőszigetelőlapok hővezetési tényezője  
(λ - lambda) 0,032 W/mK, míg a normál polisztirol vagy szá-
las anyagoké 0,040 W/mK. A kisebb anyagvastagság miatt 
alacsonyabb páraellenállással is számolhatunk.

A sugárzással távozó hő visszatartása.

Elektromikroszkópos felvétel - jól láthatók a grafitszemcsék.
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HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK

thermowool
hőszigetelő rendszer

kiegészítő termékek
hőszigetelő rendszerek 
elemei, tartozékai

A Thermowool ásványgyapot bázisú rendszer profi megoldást nyújt régi és új építésű házak esetében egyaránt.  
A rendszer gyakorlatilag hőhídmentes szigetelést tesz lehetővé.
A Thermowool ásványgyapot bázisú rendszer egész évben szolgálja az épület lakóit. Télen melegen tart, nyáron 
megvéd a hőségtől; folyamatosan karbantartja a belső tér páraháztartását. Öntisztuló képessége révén utógondo-
zás nélkül is biztosítja, hogy az épület hosszú távon is megőrizze az eredeti színhatását.

Rendszerfelépítés:
1.  Falazat
2.   Kőzetgyapot lemez pontonkénti
 ragasztása Thermofix ragasztó- és
 ágyazó habarccsal (4 kg/m2)
3.  Thermofix ragasztó- és ágyazóhabarcs
 réteg (4 kg/m2), üvegszövet (1,1m2/m2)
 beágyazással, glettelve
4.  Színező vakolatalapozó (0,25 kg/m2)
5.  Frontego színező vakolat (2,5-2,8 kg/m2)

Kérjük, ide helyezze be a cégünktől kapott aktuális árlistát!
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HOMLOKZATI VAKOLATOK ÉS FESTÉKEK

HOMLOKZATI SZÍNEZŐ VAKOLATOK

A színező vakolatok anyagszükséglete és kiadóssága

(modern, divatos színek)

(megjelenése értéket közvetít)

(pára- és légáteresztő, öntisztuló)

Cikkszám
Creative Frontart Frontart extra Frontego Vakolat struktúrák Anyagszükséglet Kiadósság
213........6 223........6 233........6 Dörzsvakolat 1,5 mm-es kb. 2,5 kg/m2 10 m2/vödör
214........6 224........6 234........6 Dörzsvakolat 2,0 mm-es kb. 2,8 kg/m2 8,9 m2/vödör
211........6 221........6 236........6 231........6 Kapart jellegű vakolat 1,5 mm-es kb. 2,6 kg/m2 9,6 m2/vödör
A cikkszámot a színkóddal a kipontozott részen kell kiegészíteni!

Színkategória Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val
Bázis fehér 25 kg/vödör 345 Ft/kg 438 Ft/kg
Extra fehér 25 kg/vödör 385 Ft/kg 489 Ft/kg
I. színkategória illetve U 25 kg/vödör 395 Ft/kg 502 Ft/kg
II. színkategória illetve O R 25 kg/vödör 415 Ft/kg 527 Ft/kg
III. színkategória illetve I L 25 kg/vödör 455 Ft/kg 578 Ft/kg
IV. színkategória illetve C F 25 kg/vödör 485 Ft/kg 616 Ft/kg
V. színkategória 25 kg/vödör 520 Ft/kg 660 Ft/kg

frontart extra frontart
Színkategória Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val
Bázis fehér 25 kg/vödör 475 Ft/kg 604 Ft/kg 395 Ft/kg 502 Ft/kg
Extra fehér 25 kg/vödör 520 Ft/kg 660 Ft/kg 430 Ft/kg 546 Ft/kg
I. színkategória illetve U 25 kg/vödör 535 Ft/kg 680 Ft/kg 445 Ft/kg 565 Ft/kg
II. színkategória illetve O R 25 kg/vödör 570 Ft/kg 724 Ft/kg 475 Ft/kg 603 Ft/kg
III. színkategória illetve I L 25 kg/vödör 600 Ft/kg 762 Ft/kg 500 Ft/kg 635 Ft/kg
IV. színkategória illetve C F 25 kg/vödör 645 Ft/kg 819 Ft/kg 535 Ft/kg 679 Ft/kg
V. színkategória 25 kg/vödör 685 Ft/kg 870 Ft/kg 570 Ft/kg 724 Ft/kg

Színkategória Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val
Bázis fehér 25 kg/vödör 630 Ft/kg 800 Ft/kg
Extra fehér 25 kg/vödör 656 Ft/kg 833 Ft/kg
I. színkategória illetve U 25 kg/vödör 672 Ft/kg 853 Ft/kg
II. színkategória illetve O R 25 kg/vödör 698 Ft/kg 887 Ft/kg
III. színkategória illetve I L 25 kg/vödör 719 Ft/kg 914 Ft/kg
IV. színkategória illetve C F 25 kg/vödör 752 Ft/kg 955 Ft/kg
V. színkategória 25 kg/vödör 786 Ft/kg 999 Ft/kg
Fontos! A Creative, Frontart és Frotego színező vakolatok felhordása előtt Színező vakolatalapozó használata kötelező!

creative
műanyag diszperziós
homlokzati színező vakolat

frontart, frontart extra
műanyag diszperziós
homlokzati színező vakolat

frontego
szilikon 
homlokzati színező vakolat
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HOMLOKZATI VAKOLATOK ÉS FESTÉKEK

HOMLOKZATFESTÉKEK

A homlokzatfestékek kiszerelése, anyagszükséglete és kiadóssága
Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Kiadósság

két réteg felhordására

340........4 Frontart homlokzatfesték kb. 0,3 l/m2 10 l/kanna 33 m2/kanna

340........6 Frontart homlokzatfesték kb. 0,3 l/m2 15 l/kanna 50 m2/kanna

350........4 Frontego homlokzatfesték kb. 0,3 l/m2 10 l/kanna 33 m2/kanna

350........6 Frontego homlokzatfesték kb. 0,3 l/m2 15 l/kanna 50 m2/kanna

A cikkszámot a színkóddal a kipontozott részen kell kiegészíteni!

Színkategória Anyagszükséglet Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

két réteg felhordására

Bázis fehér kb. 0,3 l/m2 1.465 Ft/l 1.861 Ft/l

Extra fehér kb. 0,3 l/m2 1.500 Ft/l 1.905 Ft/l

I. színkategória illetve U kb. 0,3 l/m2 1.605 Ft/l 2.038 Ft/l

II. színkategória illetve O R kb. 0,3 l/m2 1.735 Ft/l 2.203 Ft/l

III. színkategória illetve I L kb. 0,3 l/m2 1.835 Ft/l 2.330 Ft/l

IV. színkategória illetve C F kb. 0,3 l/m2 2.005 Ft/l 2.546 Ft/l

V. színkategória kb. 0,3 l/m2 2.635 Ft/l 2.076 Ft/l

Színkategória Anyagszükséglet Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val
két réteg felhordására

Bázis fehér kb. 0,3 l/m2 1.785 Ft/l 2.267 Ft/l

Extra fehér kb. 0,3 l/m2 1.875 Ft/l 2.381 Ft/l

I. színkategória illetve U kb. 0,3 l/m2 1.950 Ft/l 2.477 Ft/l

II. színkategória illetve O R kb. 0,3 l/m2 2.055 Ft/l 2.610 Ft/l

III. színkategória illetve I L kb. 0,3 l/m2 2.175 Ft/l 2.762 Ft/l

IV. színkategória illetve C F kb. 0,3 l/m2 2.395 Ft/l 3.042 Ft/l

V. színkategória kb. 0,3 l/m2 2.995 Ft/l 3.804 Ft/l

frontart
diszperziós
homlokzatfesték

(pára- és légáteresztő, öntisztuló)
frontego
szilikon
homlokzatfesték
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HOMLOKZATI VAKOLATOK ÉS FESTÉKEK

A Színező vakolatalapozó kiszerelése, anyagszükséglete és kiadóssága

Színkategória Anyagszükséglet Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

Fehér kb. 0,2-0,4 kg/m2 665 Ft/kg 845 Ft/kg

I. színkategória illetve U kb. 0,2-0,4 kg/m2 665 Ft/kg 845 Ft/kg

II. színkategória illetve O R kb. 0,2-0,4 kg/m2 665 Ft/kg 845 Ft/kg

III. színkategória illetve I L kb. 0,2-0,4 kg/m2 665 Ft/kg 845 Ft/kg

IV. színkategória illetve C F kb. 0,2-0,4 kg/m2 795 Ft/kg 1.010 Ft/kg

V. színkategória kb. 0,2-0,4 kg/m2 905 Ft/kg 1.149 Ft/kg

Fontos! A Creative, Frontart és Frontego színező vakolatok felhordása előtt Színező vakolatalapozó használata kötelező,
a Frontart és Frontego homlokzatfestékek felhordása előtt pedig ajánlott!

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Kiadósság

107........4 Színező vakolatalapozó kb. 0,2 - 0,4 kg/m2 10 kg/vödör 50 - 33 m2/vödör

107........5 Színező vakolatalapozó kb. 0,2 - 0,4 kg/m2 15 kg/vödör 75 - 50 m2/vödör

A cikkszámot a színkóddal a kipontozott részen kell kiegészíteni!

Cikkszám                                                  Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

két réteg felhordására

30000004 Diszperziós beltéri festék  Projekt kb. 0,1-0,2 l/m2 10 l/kanna 740 Ft/l 940 Ft/l

30000000 Diszperziós beltéri festék  Projekt kb. 0,1-0,2 l/m2 15 l/kanna 672 Ft/l 854 Ft/l

A cikkszámot a színkóddal a kipontozott részen kell kiegészíteni!

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

31000001 UV-Protector fényvédő festék fehér kb. 0,8 - 1,2 kg/m2 22 kg/vödör 1.250 Ft/kg 1.588 Ft/kg

31000002 UV-Protector fényvédő festék szürke kb. 0,8 - 1,2 kg/m2 22 kg/vödör 1.250 Ft/kg 1.588 Ft/kg

31000003 UV-Protector fényvédő festék okker kb. 0,8 - 1,2 kg/m2 22 kg/vödör 1.250 Ft/kg 1.588 Ft/kg

Egyedi szín igénye esetén egyeztetés szükséges!

színező vakolatalapozó

diszperziós beltéri festék

uv-protector
fényvédő festék
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LÁBAZATI ÉS DÍSZÍTŐ VAKOLATOK

Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val
Finomszemcsés vakolat kb. 4 kg/m2 15 kg/vödör 681 Ft/kg 865 Ft/kg

Cikkszám Keverési arány Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

205........1 5x 2,22 kg színes őrlemény=
11,1 kg/doboz 490 Ft/kg 622 Ft/kg 1.088 Ft/zacskó 1.382 Ft/zacskó

205........2 4,05 kg/vödör kötőanyag 1.180 Ft/kg 1.499 Ft/kg 4.780 Ft/vödör 6.070 Ft/vödör
A cikkszámot a színkóddal a kipontozott részen kell kiegészíteni!

Cikkszámhoz színkód
0001 z new fűzöld 0004 S sötétbarna 0007 I olaszvörös 0010 D dohánybarna
0002 Y sárga 0005 O okker 0008 G szürke 0011 N narancs
0003 W fehér 0006 K kék 0009 F fekete 0012 B bordó

dolmen
mikroszemcsés vakolat, finomszemcsés vakolat
középszemcsés vakolat, durvaszemcsés vakolat

Cikkszám Struktúrák Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val
201........5 Mikroszemcsés vakolat kb. 2,5 kg/m2 15 kg/vödör 819 Ft/kg 1.041 Ft/kg
202........5 Finomszemcsés vakolat kb. 4 kg/m2 15 kg/vödör 693 Ft/kg 881 Ft/kg
203........6 Középszemcsés vakolat kb. 6 kg/m2 25 kg/vödör 615 Ft/kg 781 Ft/kg
204........6 Durvaszemcsés vakolat kb. 7 kg/m2 25 kg/vödör 580 Ft/kg 737 Ft/kg
A cikkszámot a színkóddal a kipontozott részen kell kiegészíteni!

Cikkszámhoz
színkód

Mikroszemcsés
vakolat

Finomszemcsés
vakolat

Középszemcsés
vakolat

Durvaszemcsés
vakolat

0001 sirokkó androméda ekrü tejút
0002 fenyves sáfrány mogyoró beige
0003 mustár szavanna halványvörös karamell
0004 tűzföld klinker szórtmályva liget
0005 casino lávavörös alpesivörös parázs
0006 szamóca szalamandra magma kráter
0007 gejzír galaxis vulkán máglya
0008 manhattan kvarcszürke vörösbarna horizont
0009 ében szellemkék sötétbarna kovakő
0010 balaton homokkő mélykék lagúna
0011 oregano fűszerzöld pálmazöld dzsungel
0012 mentol ezüstfenyő sötétzöld fűzöld
0013 oázis borneózöld levélzöld dióbél
0014 delikát puncs tajga nugát
0015 korall rózsakő halványbarna rozsdabarna
0016 éger kapuciner fahéj avar
0017 barokk karbon szórtvörös tornádó
0018 oroszkrém platinaszürke graf t ciklon
0019 lótusz jégszürke gránit tájfun
0020 nyír gleccser delf nszürke tufa

mozaik
finomszemcsés vakolat
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KŐSZŐNYEGEK ÉS IPARI PADLÓK

Cikkszám Struktúrák Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

401........7 Finomszemcsés kőszőnyeg kb. 8 kg/m2 20 kg/vödör 1.092 Ft/kg 1.387 Ft/kg

402........7 Durvaszemcsés kőszőnyeg kb. 10 kg/m2 20 kg/vödör 1.050 Ft/kg 1.334 Ft/kg

A cikkszámot a színkóddal a kipontozott részen kell kiegészíteni!

Cikkszám Struktúrák Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

40300008 Kőszőnyeg alapozó kb. 0,2 kg/m2 2 kg/doboz 5.460 Ft/kg 6.935 Ft/kg

A kőszőnyegekhez szükséges egyéb kiegészítőket lásd az Epoxi kiegészítők táblázatban!

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

50100011 Epoxi glett kb. 0,5 -1 kg/m2 13 kg/vödör 2.457 Ft/kg 3.121 Ft/kg

50100008 Epoxi impregnáló kb. 0,2 kg/m2 2 kg/doboz 5.460 Ft/kg 6.935 Ft/kg

50100012 Sínragasztó massza kb. 0,2 kg/m2 1,3 kg/doboz 5.460 Ft/kg 6.935 Ft/kg

Cikkszámhoz színkód

Finomszemcsés kőszőnyeg

0001 Fűszerzöld 0002 Karamell 0003 Androméda 0004 Szamba 0005 Kráter

0006 Dióbél 0007 Kvarcszürke 0008 Homokkő 0009 Jégszürke 0010 Szellemkék

Durvaszemcsés kőszőnyeg

0001 Sötétzöld 0002 Borostyán 0003 Halványvörös 0004 Alpesivörös 0005 Magma

0006 Fahéj 0007 Halványbarna 0008 Gránit 0009 Delfinszürke 0010 Mélykék

dolmen
finomszemcsés kőszőnyeg
durvaszemcsés kőszőnyeg

dolmen kőszőnyeg alapozó

epoxi kiegészítők
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ALAPOZÓK ÉS SEGÉDANYAGOK

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

10100002 Többfunkciós alapozó kb. 0,1 – 0,2 kg/m2 5 kg/kanna 685 Ft/kg 870 Ft/kg

10100001 Többfunkciós alapozó* kb. 0,1 – 0,2 kg/m2 1 kg/flakon 740 Ft/kg 940 Ft/kg

* Az 1 kg-os, flakonos alapozók csak 15 db-os egységcsomagban rendelhetők!

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

10200002 Mélyalapozó kb. 0,2 kg/m2 5 kg/kanna 795 Ft/kg 1.010 Ft/kg

10200001 Mélyalapozó* kb. 0,2 kg/m2 1 kg/flakon 900 Ft/kg 1.143 Ft/kg

* Az 1 kg-os, flakonos alapozók csak 15 db-os egységcsomagban rendelhetők!

Termék megnevezése Több-
funkciós 
alapozó

Mélyala-
pozó

Esztrich- 
önterülő
alapozó

Szaniter 
alapozó

Tapadóhíd Alapozó 
koncent-

rátum

Színező- 
vakolat 
alapozóJellemzők

Filmrétegképző + - + + + + +

Tapadóhíd - - - - + - +

Mélyalapozó - + - - - - -

Feldolgozási információk:

Anyagszükséglet (1réteg kg/m2) 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,18 0,1-0,2 0,3 0,1-0,3 0,2-0,3

Feldolgozás eszköze teddy-ecset teddy-ecset teddy-ecset teddy-ecset teddy-ecset teddy-ecset teddy-ecset 
szórás

Higíthatóság / (alapozó: víz) 1:0 - 1:2 1:0 - 1:1 1:0 - 1:2 1:0 - 1:1 1:0 - 1:0,1 1:1 - 1:5 1:0 - 1:0,2

Felhasználási területek:

Diszperziós vakolatok alá + + - - + + ++

Ásványi színező vakolatok alá ++ - - - + ++ ++

Glettek ++ ++ - + + ++ -

Gipsz alapvakolatok alá + - - - ++ + -

Mész-cement alapvakolatok alá - - - - ++ - -

Homlokzat festékek alá + ++ - - - + -

Beltéri diszperziós festékek alá ++ ++ - - - + ++

Hidegburkolatok ragasztása előtt + +(++*) + ++ ++ ++ -

Aljzatkiegyenlítők önterülő-esztrichek alá + - ++ + + + -

Kenhető vízszigetelő fólia alá + ++ + ++ - + -

Tapétázás előtti felületmegerősítés - ++ - - - - -
Szőnyegpadló és lamináltpadló 
alatt pormentesítés ++ - + + - + -

Jelmagyarázat: ++ Javasolt     I     + Alkalmazható     I     - Nem ajánlott     I     ++* Burkolás gipszkarton felületen

ALAPOZÓK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI

többfunkciós alapozó

mélyalapozó
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ALAPOZÓK ÉS SEGÉDANYAGOK

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

10600001 Tapadóhíd kb. 0,3 kg/m2 1 kg/vödör 1.275 Ft/kg 1.619 Ft/kg

10600003 Tapadóhíd kb. 0,3 kg/m2 7 kg/vödör 930 Ft/kg 1.181 Ft/kg

10600006 Tapadóhíd kb. 0,3 kg/m2 25 kg/vödör 840 Ft/kg 1.067 Ft/kg

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

10300002 Esztrich alapozó kb. 0,1-0,2 kg/m2 5 kg/kanna 995 Ft/kg 1.264 Ft/kg

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

10400002 Szaniter alapozó kb. 0,1-0,2 kg/m2 5 kg/kanna 885 Ft/kg 1.124 Ft/kg

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

10500004 Alapozó koncentrátum kb. 0,1-0,3 kg/m2 10 kg/vödör 1.495 Ft/kg 1.899 Ft/kg

tapadóhíd

esztrich alapozó

szaniter alapozó

alapozó koncentrátum
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ALAPOZÓK ÉS SEGÉDANYAGOK

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

60100001 Téglaimpregnáló* kb. 0,25-0,5kg/m2 1 kg/flakon 2.535 Ft/kg 3.219 Ft/kg

60100002 Téglaimpregnáló kb. 0,25-0,5kg/m2 5 kg/kanna 2.425 Ft/kg 3.080 Ft/kg

* Az 1 kg-os, flakonos Téglaimpregnáló csak 15 db-os egységcsomagban rendelhető!

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

60200002 Betoseal kb. 0,1-0,15kg/m2 5 kg/kanna 810 Ft/kg 1.029 Ft/kg

60200007 Betoseal kb. 0,1-0,15kg/m2 20 kg/kanna 795 Ft/kg 1.010 Ft/kg

Cikkszám Anyagszükséglet Kiszerelés Ár ÁFA nélkül Ár ÁFA-val

két réteg felhordására

60500001 Kenhető szigetelés kb. 0,6-1,2 kg/m2 1 kg/vödör 1.805 Ft/kg 2.292 Ft/kg

60500003 Kenhető szigetelés kb. 0,6-1,2 kg/m2 7 kg/vödör 1.325 Ft/kg 1.683 Ft/kg

60500006 Kenhető szigetelés kb. 0,6-1,2 kg/m2 25 kg/vödör 1.190 Ft/kg 1.511 Ft/kg

kenhető szigetelés

téglaimpregnáló

betoseal
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ÁLTALÁNOS  ELADÁSI  ÉS  SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. Általános rész – megjegyzések
Ajánlatokat tenni, árusítást és szállítást eszközölni kizárólag az általunk meghatározott alábbi el-
adási és szállítási feltételek mellett lehet. Amennyiben vevőink üzleti kapcsolatba lépnek velünk, 
úgy ezek a feltételek mérvadóak és kötelezőek. A megrendelő ettől eltérő vásárlási feltételeit kife-
jezetten elvetjük.

2. Ajánlatok és árak
Ajánlataink kötelezettség nélküliek és semmiféle kötelezettséggel sem járnak, ami a megrendelés 
elfogadását illeti. A megrendelések csak abban az esetben kötelező érvényűek számunkra, ha azo-
kat írásban is visszaigazoljuk. Ez különösen érvényes olyan megrendelések esetében, amelyeket 
ügynökeinknél vagy területi képviselőinknél eszközölnek. Áraink kötelezettség nélküliek és nem 
tartalmazzák az ÁFA-t. Az árak megállapítása a szállítás napján érvényes árlista alapján történik, 
amely egyben tartalmazza az ármegállapítással kapcsolatos sajátosságokat.

3. Minta
A minták kötelezettség nélküli bemutatódarabok. Az általunk szállított áruk a felhordási techno-
lógiából eredően csekély mértékben eltéréseket mutathatnak az ajánlatunktól, illetve a mintától, 
ami a színt és a szemcseszerkezetet illeti. A felhasználásra kerülő anyagok változása, a különféle 
környezeti hatások és a kötési idő alatti technológiai folyamatok miatt színeltérések előfordulhat-
nak. Ezen színeltérés nem tekinthető minőségi hiányosságnak, ezért erre a garancia nem terjed ki. 
A rendeltetésellenes felhasználás elkerülése céljából kérjük, hogy a prospektusokban, műszaki le-
írásokban foglaltakat, valamint a gyári előírásokat saját érdekében tartsa be, mert az ezektől eltérő 
felhasználás miatt bekövetkezett minőségi hibákért cégünk garanciát nem vállal.

4. Fizetési feltételek
a) Számláink kifizetése a feltüntetett fizetési határidő szerint esedékes.
b) Skontó.
A kereskedővel kötött szerződés alapján lehetséges.
c) Amennyiben a fent felsorolt fizetési feltételeket nem tartják be, vagy a vevő velünk szemben más 
követelésekkel áll elő, ami a fizetést illeti, úgy valamennyi követelésünk azonnal esedékessé válik. 
Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy ilyen esetben előre történő fizetést vagy az összeg letétbe 
helyezését követeljük. Késedelem esetén fenntartjuk a jogot, hogy a Polgári Törvénykönyv vonat-
kozó rendelkezései szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítsunk fel. Késedelem 
esetén a jogi képviselő költségei a mulasztást elkövető vevőnket terhelik. Abban az esetben, ha az 
átvétel késedelemmel jár, illetve ha mi a fizetési késedelem miatt, vagy a megrendelő személyé-
vel kapcsolatos más okok miatt a szerződéstől elállunk, jogosultak vagyunk a megbízás értékének 
alapján a késedelmi kamatot büntetésként követelni és érvényesíteni. Fenntartjuk a jogot arra is, 
hogy a szerződés megszegéséből adódó fenti büntetés helyett a szerződés nem teljesítéséből adó-
dó és valóban elszenvedett kárért kártérítést követeljünk. 
A papíralapú számla kiállításának díja 280,- Ft/db+Áfa

5. Szállítási kötelezettség
A visszaigazolt szállítási terminusokat a lehető legpontosabban be kell tartani és előre nem látható 
események következtében lényeges késedelmeket a megrendelővel közölni kell. Vis major esetén 
(pl. tűzkárok, természeti katasztrófák, sztrájkok stb.) mentesülünk a szállítási kötelezettségeink 
alól, függetlenül attól, hogy a megrendelő bizonyos követelményeket támaszt. A szállítási határidő 
betartása számunkra nem kötelező érvényű, csupán irányadóként szolgál a teljesítés dátumára 
vonatkozóan. A késedelmes szállításból adódó panaszok után jogi úton igény nem érvényesíthető 
velünk szemben.

6. Szállítás
Egyéb megállapodás hiányában az áru még a gyárban eladottnak tekinthető. Ennek megfelelően 
a szállítás mindig a megrendelő kockázatára történik akkor is, ha a saját járművünkkel szállítunk. 
Részszállítások megengedettek.
A szállítás módjának, valamint a szállítási eszköz, illetve a kiszállítási hely megválasztásának jogát 
fenntartjuk magunknak, de mindenképpen törekszünk arra, hogy a megrendelő kívánságait mesz-
szemenően figyelembe vegyük. 
A szállítás a megrendelő számára 50.000 Ft-ot meghaladó nettó érték esetén helyszínre szállítva 
költségmentesen történik. Ha a megrendelő maga viszi el az árut, úgy neki kell a szállítási költsége-
ket viselnie: ez esetben azonban a költségeket visszatérítjük külön megállapodás keretében. 50.000 
Ft nettó áruérték alatt a szállítás aktuális költségét a vevőre hárítjuk. Szállítmányonként 50.000 Ft és 
100.000 Ft nettó áruérték között kiegészítő szállítási költséget számítunk fel, melynek összege nettó 
3.000 Ft. Kezességet – az árut a szállítás során ért kárért – nem vállalunk, de gondoskodunk arról, 
hogy az árut szakszerűen csomagoljuk be és rakjuk fel, de ezzel semmiféle jogi kötelezettséget nem 
vállalunk. A fogadó feladata, hogy a szállítmány teljességét és az esetleges szállítási hibákat az áru 
átvételekor azonnal megállapítsa, és a szállítónál kivizsgálás céljából jelentse. A kárpótlási igények 
biztosítása érdekében a fogadó a szállítótól kérje a szállítólevélen történő bármely igény és köve-
telés jogvesztését feltüntetni. Azon megegyezés, hogy „egyéni kereskedő telephelyére szállítva” 
csak addig kötelező érvényű, amíg az utak állapota akadály nélkül lehetővé teszi a tehergépkocsival 
történő megközelítést. Amennyiben a szállítási címre történő megérkezéstől számított 1 órán belül 
megrendelő vagy megbízottja nem biztosítja az áru átvételét és lerakását, szállító jogosult minden 
megkezdett óra várakozás után 5.000 Ft+ÁFA várakozási díjat felszámítani. Raklapárak a mindenko-
ri kereskedői szerződés alapján kerülnek felszámolásra.

7. Csomagolás
A szállítólevélen megadott EURO-raklapokért a mindenkori érvényes díjtétel szerinti raklap beté-
ti és csomagolási díjat számlázunk. A vevők által hibátlan állapotban visszaszállított raklapokért  
a teljes betéti díjat jóváírjuk.

8. Minőségi kifogások
Mindenfajta kifogást haladéktalanul, legkésőbb 8 napon belül az áru átvételétől számítva, írásban 
kell benyújtani vállalatunkhoz, vagy egyik lerakatunkhoz, mintát mellékelve. Az írásos reklamáci-
óhoz mellékelni kell a vásárlást igazoló számlát. A kifogást indokolni kell és feltétlenül még a ki-
fogásolt áru felhasználása, vagy feldolgozása előtt, mivel ellenkező esetben az áru elfogadottnak  
tekintendő és a kifogásokat visszautasíthatjuk. Időben történő és jogos kifogások esetén vagy  
térítést fizetünk, vagy külön megállapodás szerint árengedményt adunk. További igényeket,  
különösen ami a felhasználási költségeket és mindenfajta ezzel kapcsolatos kártérítést illet, nem áll 
módunkban teljesíteni. A kifogásolt árut a megrendelőnek a kivizsgálásig szakszerűen tárolnia kell, 
az esetleges további károsodás elkerülése miatt. A megrendelő kifejezetten lemond a visszatartási 
jog érvényesítéséről, valamint a szállítási szerződésből, vagy más viszonyokból adódó ellenkövete-
lések felszámításától.

9. Termékszavatosság
A megrendelő kötelezi magát, hogy a termékeket a használati, valamint feldolgozási utasításaink-
nak megfelelően dolgozza fel. Azoknak a megrendelőknek, akik nem felhasználók, nem jár szava-
tosság hibás termékből eredő anyagi kár esetében. Ezek a szavatossági korlátozások teljes tartal-
muk szerint átruházhatók azokra az átvevőkre, akik nem fogyasztók, mégpedig ezen szavatossági 
korlátozások további átruházással kapcsolatos kötelezettségekkel együtt.

10. Tulajdonjog-fenntartás
Az áru a teljes vételár kifizetéséig a Mixtura Kft. tulajdonában marad. A tulajdonjog fenntartása 
addig érvényes, amíg a megrendelő és köztünk lévő üzleti kapcsolatból eredő valamennyi jelen-
legi vagy jövőbeni követelések nincsenek kiegyenlítve. A vevő ezzel valamennyi – vételár vagy 
munkabér – követelését, amely az általunk szállított áru továbbeladásából, vagy feldolgozásá-
ból adódik, átruházza ránk a mellékjogokkal együtt, függetlenül attól, hogy az áru egy vagy több 
helyre került. Abban az esetben, ha a vevő a szavatolt árut más, nem általunk forgalomba hozott 
áruval együtt adja el, vagy dolgozza fel, a követeléstől való elállás csak az általunk szállított áru 
értékében történik. 
Egyes követeléseinknek egy folyószámlára történő felvétele, az előbbi fejezet alapján nem érinti  
a tulajdonjog fenntartását. A vevő csak rendes üzletmenet keretében jogosult a fenntartott áruk 
továbbeladására, vagy feldolgozására, és csak azzal a feltétellel, hogy a vételárvagy munkabér-
követeléseket a fenti fejezet szerint ránkruházza. A vevőnek nincs joga az általunk szállított áruval 
másként rendelkeznie. Különösképpen nem szabad a mi tulajdonunkat képező áru megfizetése 
előtt azt egy harmadik félnél elzálogosítani, illetve biztosítás végett átruházni. A vevő köteles 
továbbeladáskor a maga vevője számára a tulajdonjog-fenntartást kinyilvánítani, hogy a mi tu-
lajdonjogunk érvényben maradjon. A vevő a továbbiakban köteles minden harmadik személlyel 
kapcsolatos intézkedését haladéktalanul velünk közölni. Egyúttal köteles a harmadik felet is tá-
jékoztatni, hogy mi vagyunk az áru tulajdonosai. A vevő a továbbeladás ellenére is megmarad 
meghatalmazottként az átruházott követelések visszavonásáig. Nem történik visszavonás, amíg 
a vevő a fizetési kötelezettségeinek rendszeresen eleget tesz. Amennyiben ez nem történik meg, 
úgy a vevő a mi utasításaink alapján le kell mondjon követelései behajtásáról. A vevő köteles kí-
vánságunkra bennünket a harmadik félnek történő eladásról értesíteni, és átadni a szükséges 
iratokat jogainknak a harmadik féllel szembeni érvényesítése végett. 
Amennyiben a vevő a felszólítás ellenére sem jelenti be a továbbeladást, úgy jogunk van arra, 
hogy a harmadik félnek történő eladást magunk eszközöljük. Kötelezzük magunkat arra, hogy 
a törvényes határozatok alapján bennünket megillető biztosításokat– választásunk szerint – 
átruházzuk, amennyiben a biztosítandó követelések a 20%-ot meghaladják. Ameddig fennáll  
a vevővel kötött üzleti kapcsolatokból eredő követelés, jogunk van arra, hogy tőle mindenkor in-
formációt kérjünk arról, hogy milyen tulajdonjogilag fenntartott áruk vannak még birtokában, 
hogy azok éppen hol találhatók, és kinek adta tovább a többi jogfenntartott árut. Megalapozott 
kétely esetén a vevő fizetési képességéről illetve szándékáról, továbbá fizetési késedelem, illetve 
egyéb fizetési problémák esetében is a vevő vagyoni helyzetének rosszabbodása esetén jogunk 
van arra, hogy a fenntartott áru azonnali kiadását kérjük, ezeket eladjuk, vagy egyéb módon fel-
használjuk, anélkül, hogy ezáltal elveszítenénk kárpótlási igényeinket a feltételek be nem tartása 
miatt, késedelem esetén (szállítási költségek stb.). Az áru puszta visszavétele esetén a szerződés 
érvényben marad. A követelések átruházása megszűnik, amennyiben a vevő valamennyi kötele-
zettségét az eladóval szemben teljesítette.

11. Irányadó jog, jogviták
A szállítás teljesítési helye Veszprém. Valamennyi – közvetlen vagy közvetett – vitás kérdésben, 
amely a szállítási szerződésből adódik, a Veszprém Városi Bíróság illetékes, függetlenül a vita tár-
gyát képező ügy értékétől.

12. Amennyiben eladási és szállítási feltételeink bizonyos határozatai jogukat vesztik más törvényes 
szabályozás vagy eltérő jogmegítélés következtében, a vevővel megállapodunk abban, hogy a többi 
határozat jogérvényessége a maga egészében nem változik. Az esetleges nyomdai hibákért nem áll 
módunkban felelősséget vállalni.

Az esetleges nyomdai hibákért nem áll módunkban felelősséget vállalni.



Mixtura Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 14.

Telefon: +36 88 567 150

Fax: +36 88 567 151

E-mail: mixtura@mixtura.hu

Honlap: www.mixtura.hu


