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Hőszigeteljen egyszer és mindenkorra... rendszerben!

a graymix Hungária kft. 2001. évi alakulásakor egy külföldi vakolatgyártó termékeinek hazai forgalmazását biztosította, majd 2004-
ben – megszakítva a külföldi beszállítói elkötelezettséget – bevezette, s hazai gyártás keretében saját márkanév alatt kezdte forgalmazni 
a graymix termékeket. a 100%-ban magyar tulajdnosi kör maximálisan elkötelezte magát a minőségi homlokzati hőszigetelés mellett, 
ezért a cég termékpalettáját az építőipar ezen speciális szegmense határozza meg. a hőszigetelési igények teljes spektrumának lefe-
déséhez a graytherm hőszigetelő rendszerek több engedélyeztetett konstrukcióban is – ePs (polisztirol), mW (ásványiszálas), valamint 
ePs+mW (vegyes rendszer) – rendelkezésre állnak. a vállalat képviselői előadásaik, oktatásaik, s gyárlátogatásaik során különös hang-
súlyt fektetnek a  komplett rendszerben történő vásárlás fontosságának megismertetésére, amikor a biztosított rendszergaranciáért a 
gyártó  maximálisan vállalni tudja a felelősséget.
Ne kockáztasson! Törvény szabályozza, hogy a hőszigetelő rendszer minden elemét – a forgalmazón keresztül – a rendszergazdától 
kell beszerezni, különben érvényét veszti a rendszerre vonatkozó rendszergarancia.

graytherm homlokzati hőszigetelő rendszerek felépítése

1. ePs 80 polisztirol tábla  2. Üvegszövetháló 145 g/m2   

3. Graymix vékonyvakolat  4. indítóprofil  5. Tárcsás dűbel   
6. Graytex standard ragasztó  7. Prostar Plusz alapozó

1.

4. 5. 6. 7.

2. 3.

1. kőzetgyapot hőszigetelő tábla  2. Üvegszövetháló 145 g/m2   

3. Graymix szilikon vékonyvakolat 4. indítóprofil  5. Tárcsás dűbel   
6. Graytex extra ragasztó  7. Prostar Plusz szilikon alapozó

1.

4. 5. 6. 7.

2.

ePS rendszer mW rendszer
3.

áraink az áFá-t nem tartalmazzák!

graytherm homlokzati hőszigetelő rendszer árak* (Ft/m2)

   40+ F. i. ii. iii. iV. F. i. ii. iii. iV. 40+ F. i. ii. iii. iV. F. i. ii. iii. iV.

 ePs 
 +570

 3065 3098 3233 3381 3705 3948 3373 3508 3657 3981 4224 3130 3164 3309 3468 3816 4077 3458 3603 3763 4 1 1 1  4372

 mW  –      4919 5054 5203 5527 5770 –      5004 5149 5309 5657 5918

 ePs +630 3445 3474 3609 3757 4081 4324 3749 3884 4033 4357 4600 3505 3540 3685 3844 4192 4453 3834 3979 4139 4487 4748

   mW  –      5649 5784 5933 6257 6500 –      5734 5879 6039 6387 6648

 ePs 
 +720 

3820 3850 3985 4133 4457 4700 4125 4260 4409 4733 4976 3880 3916 4061 4220 4568 4829 4210 4355 4515 4863 5124

 mW  –      6379 6514 6663 6987 7230 –      6464 6609 6769 7 1 17  7378

  
 ePs 

+810
 4195 4226 4361 4509 4833 5076 4501 4636 4785 5109 5352 4255 4292 4437 4596 4944 5205 4586 4731 4891 5239 5500

 mW  –      7109 7244 7393 7717 7960 –      7194 7339 7499 7847 8108

  
 ePs 

+960
 4570 4602 4737 4885 5209 5452 4877 5012 5161 5485 5728 4635 4668 4813 4972 5320 5581 4962 5107 5267 5615 5876

 mW  –      7839 7974 8123 8447 8690 –      7924 8069 8229 8577 8838

  
 ePs 

+1170
 4945 4978 5113 5261 5585 5828 5253 5388 5537 5861 6104 5010 5044 5189 5348 5696 5957 5338 5483 5643 5991 6252

 mW  –      8569 8704 8853 9177 9420 –      8654 8799 8959 9307 9566

 ePs 
+1500

 5320 5354 5489 5637 5961 6204 5629 5764 5913 6237 6480 5385 5420 5565 5724 6072 6333 5714 5859 6019 6367 6628

  mW  –      9299 9434 9583 9907 10 150 –      9384 9529 9689 10 037 10 298

Graymix Coral Lux  
(kapart 1,5 mm)  

~2,5 kg/m2

Graymix Coral Lux szilikon  
(kapart 1,5 mm) 

~2,5kg/m2

Graymix 
Coral 

Limited 
(Gördülő 
2,0 mm)

Graymix Coral 
(Gördülő 2,0mm) 

~2,7 kg/m2

Graymix Coral szilikon 
(Gördülő 2,0 mm)  

~2,7kg/m2

*: rendszerelemek: rendszerragasztó és ágyazóhabarcs 6kg/m2 ePs, 8 kg/m2 mW rendszer esetén, 1 m2 szigetelőlemez, 1,1 m2/m2 üvegszövetháló, színvakolat fehér színben 0,2 kg/m2 hozzá való vakolat-
alapozóval, anyagtípus szerinti anyagszükséglettel kalkulálva. Pontos anyagszükséglet meghatározása próbafelhordással határozható meg, mert függ az alapfelülettől és a felhordás módjától is.
**: a rendszer része a megfelelő rögzítőelem, melynek típusa hatályos előírások és műszaki igény szerint választandó! (ld. 14. oldal) Fenti táblázatban 6 db/m2 ejOT H1 eCO nagy teljesítményű 
acél feszítőelemes univerzális dübel árát tüntettük fel ~2 cm régi vakolatot feltételezve, 2,5 cm rögzítési mélységgel kalkulálva. 

 ePs/  Graymix
 mW   Coral Lux 
   Limited 
   (kapart 
   1,5mm)

+6 db/m2

dübel**

8 Cm GrayTHerm 
reNDszer*

10 Cm GrayTHerm 
reNDszer*

12 Cm GrayTHerm 
reNDszer*

14 Cm GrayTHerm 
reNDszer*

16 Cm GrayTHerm 
reNDszer*

18 Cm GrayTHerm 
reNDszer*

20 Cm GrayTHerm 
reNDszer*
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kaParT HaTáSú VakolaTok

Coral lux limited

Coral lux

Coral lux Szilikon

SzÍNezŐVakolaTok

Feldolgozásra kész, kapart hatású, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú vékonyrétegű fedővakolat külső és belső 
felhasználásra.  graymix 40+ színskála alapján készre színezve.

Szemcseméret anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

 1,5mm ~2,5-2,8 kg/m2 ~10 m2/vödör 25kg/vödör 40+ 315 Ft/kg  7875 Ft/vödör

    600 kg/ raklap   
    24 vödör/raklap

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör. pH: 8-9

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör. pH: 8-9

Feldolgozásra kész, kapart hatású, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú vékonyrétegű, színezhető, páraáteresztő 
képességű fedővakolat külső és belső felhasználásra.  graymix 165+ színskála szerinti színcsoportok alapján készre színezve.

Feldolgozásra kész, kapart hatású, vízbázisú, szilikongyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú vékonyrétegű, kiváló időjárásálló, színezhető, ma-
gas páraáteresztő képességű fedővakolat külső és belső felhasználásra. graymix 165+ színskála szerinti színcsoportok alapján készre színezve.

Szemcseméret anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

1,5mm  ~2,5-2,8 kg/m2 ~10 m2/vödör
2,0mm ~3,0-3,2 kg/m2 ~8 m2/vödör

1,0mm      
3,0mm  

rendelésre, szállítási határidő  
visszajelzés szerint!

25kg/vödör
600 kg/ raklap 
24 vödör/raklap

Fehér
i.
ii.
iii.
iV. 

 330 Ft/kg 8250 Ft/vödör

 380 Ft/kg 9500 Ft/vödör

 435 Ft/kg 10875 Ft/vödör

 555 Ft/kg 13875 Ft/vödör 
645 Ft/kg 16125 Ft/vödör

Szemcseméret anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

1,5mm  ~2,5-2,8 kg/m2 ~10 m2/vödör

1,0mm     
2,0mm         
3,0mm

rendelésre, szállítási határidő  
visszajelzés szerint!

25kg/vödör
600 kg/ raklap 
24 vödör/raklap

Fehér
i.
ii.
iii.
iV. 

 425 Ft/kg 10625 Ft/vödör

 475 Ft/kg 11875 Ft/vödör

 530 Ft/kg 13250 Ft/vödör

 650 Ft/kg 16250 Ft/vödör

 740 Ft/kg 18500 Ft/vödör

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör. pH: 8-9  

HeNgerezHeTŐ VakolaT

rollgray

Hígítás: sötét színeknél max. 0,15 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,25 l/vödör. pH: 7-8  

Feldolgozásra kész, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, színezhető, páraáteresztő képességű szivacs/cérna hengerrel felhordható 
fedővakolat külső és belső felhasználásra. graymix 165+ színskála i. alapján készre színezve.

Szemcseméret anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

 0,2-0,5 mm ~1-1,5 kg/m2       
       
 

10kg/vödör
420 kg/ raklap 

42 vödör/raklap

Fehér
i. 

 690 Ft/kg 6900 Ft/vödör

 850 Ft/kg 8500 Ft/vödör

~7-10 kg/m2 
hengertípustól 

függően

*Pontos anyagszükséglet meghatározása próbafelhordással határozható meg, mert függ az alapfelülettől és a felhordás módjától is.  áraink az áFá-t nem tartalmazzák!



SzÍNezŐVakolaTok
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gÖrDülŐSzemCSéS VakolaTok

Coral

Coral Szilikon

Színkártyák

Coral limited

Feldolgozásra kész, gördülőszemcsés, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú vékonyrétegű fedővakolat külső és 
belső felhasználásra. graymix 40+ színskála alapján készre színezve.

Szemcseméret anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

 2,0mm ~2,7-3,0 kg/m2 ~9 m2/vödör 25kg/vödör 40+ 315 Ft/kg  7875 Ft/vödör 

  600 kg/ raklap  

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör. pH: 8-9

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör. pH: 8-9

Feldolgozásra kész, gördülőszemcsés, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú vékonyrétegű, színezhető, páraát-
eresztő képességű fedővakolat külső és belső felhasználásra. graymix 165+ színskála szerinti színcsoportok alapján készre színezve.

Feldolgozásra kész, gördülőszemcsés, vízbázisú, szilikongyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagú vékonyrétegű, kiváló időjárásálló, színezhető, 
magas páraáteresztő képességű fedővakolat külső és belső felhasználásra. graymix 165+ színskála szerinti színcsoportok alapján készre színezve.

Szemcseméret anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

1,5mm  ~2,0-2,3 kg/m2 ~ 12,5 m2/vödör
  ~2,7-3,0 kg/m2 ~9 m2/vödör
2,0mm      
3,0mm  

rendelésre, szállítási határidő  
visszajelzés szerint!

25kg/vödör
600 kg/ raklap 
24 vödör/raklap

Fehér
i.
ii.
iii.
iV. 

 330 Ft/kg 8250 Ft/vödör

 380 Ft/kg 9500 Ft/vödör

 435 Ft/kg 10875 Ft/vödör

 555 Ft/kg 13875 Ft/vödör

 645 Ft/kg 16125 Ft/vödör

Szemcseméret anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

2,0mm ~2,7-3,0 kg/m2 ~9 m2/vödör
     
1,0mm         
3,0mm

rendelésre, szállítási határidő  
visszajelzés szerint!

25kg/vödör
600 kg/ raklap 
24 vödör/raklap

Fehér
i.
ii.
iii.
iV. 

 425 Ft/kg 10625 Ft/vödör

475 Ft/kg 11875 Ft/vödör

 530 Ft/kg 13250 Ft/vödör

 650 Ft/kg 16250 Ft/vödör

 740 Ft/kg 18500 Ft/vödör

Hígítás: sötét színeknél max. 0,3 l/vödör, fehér és világos színeknél max. 0,5 l/vödör. pH: 8-9

graymix 165+ graymix 40+

Száradás:  a teljes száradás (20 °C-on  ~24h)  nagy mértékben függ a hőmérséklettől és a páratartalomtól. a teljes száradásig védeni kell a vakolatot a kedvezőtlen időjárási visznyoktól. 
Színezés:   a Graymix vakolatok több száz színben elérhetőek. 165+ és 40+ színkártyáinkból választhatóak a legkedveltebb színárnyalataink, melyek előállításához uV álló kültéri pasz-

tákat alkalmazunk. Nagy felületeken a különböző szemcseméretű vakolatok, eltérő struktúrák, a kivitelezés és a száradás módja, a változó fényviszonyok optikai színeltérést 
okozhatnak a színkártyából, mintából történő választáshoz viszonyítva.

Fontos:  Ügyeljünk arra, hogy az egész épületre szükséges mennyiséget lehetőség szerint egyszerre rendeljük meg! esetleges uánrendelés esetén kérjük minden esetben hivatkozzon 
az eredeti megrendelésre! 

*Pontos anyagszükséglet meghatározása próbafelhordással határozható meg, mert függ az alapfelülettől és a felhordás módjától is.  áraink az áFá-t nem tartalmazzák!
Vakolat struktúramintákat lásd a 19. oldalon. áraink az áFá-t nem tartalmazzák!

165 színárnyalatot tartal-
maz, 4 színcsoportban  
(i., ii., iii., iV),
különböző színfelárban

40 színárnyalatot 
tartalmaz azonos 
színfelárban

Színkártya ára:
6500 Ft/db

Színkártya ára:
2000 Ft/db



attract emulzió

láBazaTi- éS DÍSzÍTŐVakolaTok
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attract 

a 20 kg-os mennyiség összeállításához szükség van egy vödör (5 kg) emulzióra, valamint 15 kg színes márványzúzalékra, melyet egy-
ségenként (2,5 kg/zacskó) külön csomagoltunk.

gD / gS / gT / glitterek

SzÍNezeTT zúzalékok

külső és belső felületek, lábazatok, homlokzatok, lépcsőházak, oszlopok díszítő vakolására vízbázisú műgyanta kötőanyagú,  
márványszemcsés töltőanyagú, vízlepergető vakolat.

külső és belső felületek, lábazatok, homlokzatok, lépcsőházak, oszlopok díszítő vakolására vízbázisú műgyanta kötőanyagú,  
márványszemcsés töltőanyagú, vízlepergető vakolat készítéséhez szükséges emulzió.

Szemcseméret anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Típus ár

 1,5 mm ~4,0-4,5 kg/m2 ~5 m2/vödör 20 kg/vödör
    480 kg/ raklap   
    24 vödör/raklap

Szemcseméret anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Típus ár

 emulzió –  5 kg/vödör
    200 kg/raklap   
    40 vödör/raklap

Hígítás: vízzel max. 0,3 l/vödör.

Hígítás: vízzel max. 0,3 l/vödör. (a kész díszítő vakolat előállításához szükség van továbbá márványzúzalékra, 
valamint igény szerint glitterre.)

GD
GT
Gs

–   20 kg kész-
termékhez  
elegendő  

emulzió/vödör

 615 Ft/kg 12300 Ft/vödör 

 695 Ft/kg 13900 Ft/vödör

 985 Ft/kg 19700 Ft/vödör

1200 Ft/kg  6000 Ft/vödör 

F Fehér m méz

S szürke T Tenger-
zöld

V Vörös-
barna

e extra 
Fekete

z zöld B Barna

k kék o Okker DB Dorfner 
Barna

rg red 
Gold

yg yellow 
Gold

BD Bronze 
Dark

rW red 
Wine

Wi Wine

Co Copper

rB red 
Bronze

Br Bronze

Si silver

BS Blue 
silver

TS  
Természetes 

sárga

Tr  
Természetes 

rózsaszín

TT  
Természetes 
téglavörös

Tz  
Természetes 

szürke

Tk  
Természetes 

okker

To  
Természetes 

olajzöld

TF  
Természetes 

fekete

gD  
1,5 mm színezett  
márványzúzalék

gS
1,5 mm Starlight 

metálszínezett márványzúzalék

gT
1,5 mm Natural 

 színes márványzúzalék

gliTTerek

kiszerelés: 2,5 kg/zacskó - 25 kg (10 zacskó)/karton

Lábazati- és díszítővakolat mintákat lásd a 19. oldalon.

420 Ft/kg - 1050 Ft/zacskó 670 Ft/kg - 1675 Ft/zacskó 525 Ft/kg - 1375 Ft/zacskó

0,75 dl/tégely

1800 Ft/tégely

áraink az áFá-t nem tartalmazzák!

5 kg emulziÓ

GD, GT
RECEPT = +5 kg EMULZIÓ

KÉSZ LÁBAZATI
VAKOLAT

KEVERÉS

6 X

+ 2 XGS vakolat esetén:

gg  
Gold

Sg  
silver

Cg  
Copper



Prostar univerzális

Feldolgozásra kész vízbázisú műgyanta kötőanyagú, páraáteresztő alapozó, amely ajánlott nedszíváskiegyenlítő és tapadás 
elősegítőrétegként önterülő padlókiegyenlítők, hidegburkolatok, festékek, sötét színárnyalatú lábazati vakolatok alá.

anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

 ~0,15-0,2 kg/m2 ~30 m2/flakon 5 l/flakon 
   540 l/raklap
   108 flakon/raklap

Hígítás: (vízzel) max. 0,25 l/vödör

Fehér 625 Ft/kg 6250 Ft/flakon

alaPozÓk
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Prostar Plusz

Prostar univerzális 1:5 koncentrátum

Feldolgozásra kész vízbázisú műgyanta kötőanyagú, színezhető, páraáteresztő alapozó, amely ajánlott nedvszívás kiegyenlítő és tapadás előse-
gítő rétegként bármely vízbázisú műgyanta kötőanyagú graymix vékonyvakolat alá.  graymix 40+ és 165+ színskála alapján készre színezve.

Hígítás nélkül nem használható (!) vízbázisú műgyanta kötőanyagú, páraáteresztő alapozó koncentrátum, amely ajánlott nedvszívó 
porózus vakolt falfelületekre, önterülő padlók, tapétaragasztó alá, betonfelületek nedvszívó képességének kiegyenlítése és a tapa-
dó-képesség javítása céljából.

anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

 ~0,2-0,25 kg/m2 ~50 m2/vödör 10 kg/vödör
   420 kg/ raklap   
   42 vödör/raklap

anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

 ~0,05 l/m2  Hígítva~125 m2/flakon 1 l/flakon 
   360 l/ raklap
   72 flakon/raklap

Hígítás: (vízzel) max. 1 l/vödör

Hígítás: az alapfelület nedvszívó képességétől függően 1:5 arányban ajánlott hígítani, tiszta, hideg (+15-25 C°) vízzel.  
(1 liter alapozó + 5 liter víz)

Fehér
40+

i.
ii.
iii.
iV.

Fehér

 600 Ft/kg 6000 Ft/vödör

 630 Ft/kg 6300 Ft/vödör

 650 Ft/kg 6650 Ft/vödör

 705 Ft/kg 7350 Ft/vödör

 825 Ft/kg 8350 Ft/vödör

 915 Ft/kg 9150 Ft/vödör

Prostar Plusz Szilikon

Feldolgozásra kész vízbázisú szilikongyanta kötőanyagú, színezhető, páraáteresztő alapozó, amely ajánlott nedvszívás kiegyenlítő és 
tapadás elősegítő rétegként bármely graymix Szilikon vékonyvakolat alá.  graymix 165+ színskála alapján készre színezve.

anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

 ~0,2-0,25 kg/m2 ~50 m2 /vödör 10 kg/vödör
   420 kg/ raklap   
   42 vödör/raklap

Hígítás: (vízzel) max. 1 l/vödör

Fehér
i.
ii.
iii.
iV.

 790 Ft/kg 7900 Ft/vödör

 840 Ft/kg 8400 Ft/vödör

 895 Ft/kg 8950 Ft/vödör

 1015 Ft/kg 10150 Ft/vödör

 1105 Ft/kg 11050 Ft/vödör

1500 Ft/l 1500 Ft/flakon

áraink az áFá-t nem tartalmazzák!
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graymix kryl

graymix kryl Szilikon

külTéri FeSTékek

graymix kryl elastomer

Hígítás:   
(vízzel) max. 5 %/vödör

Színezhetőség:  
2% kültéri alkalmazásra  
megfelelő színező pasz-
tával pasztell és közepes 
színárnyalatokban 
színezhető

Hígítás:   
(vízzel) max. 5 %/vödör

Színezhetőség:  
2% kültéri alkalmazásra  
megfelelő színező pasz-
tával pasztell és közepes 
színárnyalatokban 
színezhető

Vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, színezhető, lég- és páraáteresztő, feldolgozásra kész, jó fedőképességű kültéri festék színezett 
homlokzatok javítására, külső felületek festésére. graymix 40+ és 165+ színskála alapján készre színezve.

Szilikongyanta kötőanyagú, színezhető, kiváló lég- és páraáteresztő, feldolgozásra kész, kiváló fedőképességű kültéri szilikonfesték 
színezett homlokzatok javítására, külső felületek festésére.  graymix 40+ és 165+ színskála alapján készre színezve.

Feldolgozásra kész kiváló időjárásálló, színezhető, repedésáthidaló festék külső és belső felhasználásra. graymix 40+ és 165+ szín-
skála alapján készre színezve.

anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

 1560 Ft/l 6240 Ft/vödör

 1710 Ft/l 6840 Ft/vödör

 1810 Ft/l 7240 Ft/vödör

 1935 Ft/l 7740 Ft/vödör

 2460 Ft/l 9840 Ft/vödör

 3485 Ft/l 13940 Ft/vödör

 1250 Ft/l 10000 Ft/vödör

 1400 Ft/l 11200 Ft/vödör

 1500 Ft/l 12000 Ft/vödör

 1625 Ft/l 13000 Ft/vödör

 2150 Ft/l 17200 Ft/vödör

 3175 Ft/l 25400 Ft/vödör

 1025 Ft/l 15375 Ft/vödör

 1175 Ft/l 17625 Ft/vödör

 1275 Ft/l 19125 Ft/vödör

 1400 Ft/l 21000 Ft/vödör

 1925 Ft/l 28875 Ft/vödör

 2950 Ft/l 44250 Ft/vödör

Fehér
40+

i.
ii.
iii.
iV.

Fehér
40+

i.
ii.
iii.
iV.

Fehér
40+

i.
ii.
iii.
iV.

4l/vödör
360 l/raklap

90 vödör/raklap
28 m2/vödör/1rtg.

8l/vödör
336 l/raklap

42 vödör/raklap
56 m2/vödör/1rtg.

15l/vödör
360 l/raklap

24 vödör/raklap
95 m2/vödör/1rtg.

~7m2/liter /rtg.  

  1450 Ft/l 11600 Ft/vödör

  1600 Ft/l 12800 Ft/vödör

  1700 Ft/l 13600 Ft/vödör

  1825 Ft/l 14600 Ft/vödör

  2350 Ft/l 18800 Ft/vödör

  3375 Ft/l 27000 Ft/vödör

 1190 Ft/l 17850 Ft/vödör

 1340 Ft/l 20100 Ft/vödör

 1440 Ft/l 21600 Ft/vödör

 1565 Ft/l 23475 Ft/vödör

 2090 Ft/l 31350 Ft/vödör

 3 1 1 5  Ft/l 46725 Ft/vödör

 1800 Ft/l 7200 Ft/vödör

 1950 Ft/l 7800 Ft/vödör

 2050 Ft/l 8200 Ft/vödör

 2 1 7 5  Ft/l 8700 Ft/vödör

 2700 Ft/l 10800 Ft/vödör

 3725 Ft/l 14900 Ft/vödör

Fehér
40+

i.
ii.
iii.
iV.

 1025 Ft/l 15375 Ft/vödör       
 1175 Ft/l 17625 Ft/vödör      
 1275 Ft/l 19125 Ft/vödör  
 1400 Ft/l 21000 Ft/vödör      
 1925 Ft/l 28875 Ft/vödör    
 2950 Ft/l 17850 Ft/vödör     

Fehér
40+

i.
ii.
iii.
iV.

Fehér
40+

i.
ii.
iii.
iV.

Fehér
40+

i.
ii.
iii.
iV.

4l/vödör
360 l/raklap

90 vödör/raklap
28 m2/vödör/1rtg.

8l/vödör
336 l/raklap

42 vödör/raklap
56 m2/vödör/1rtg.

15l/vödör
360 l/raklap

24 vödör/raklap
95 m2/vödör/1rtg.

~7m2/liter /rtg.  

~7m2/liter /rtg.  szállítási határidő visszajelzés szerint.

áraink az áFá-t nem tartalmazzák!
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BelTéri FeSTékek

graymix alaska eco

graymix alaska extra

graymix alaska Start

Hígítás:   
(vízzel) max. 10 %/vödör

Hígítás:   
(vízzel) max. 10 %/vödör

Hígítás:   
(vízzel) max. 
 10 %/vödör

Színezhetőség:  
2% színező pasztával 
pasztell és közepes 
színárnyalatokban 
színezhető

Vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, mérsékelten színezhető, lég- és páraáteresztő, fehér színű, matt, feldolgozásra kész jó fedőképessé-
gű beltéri diszperziós fal- és mennyezetfesték. ajánlott beton, cement, gipszvakolatok, gipszkarton, fűrészporos tapéták festésére. 

Vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, mérsékelten színezhető, lég- és páraáteresztő, magas fehérségű matt, feldolgozásra kész kiváló 
fedőképességű beltéri diszperziós fal- és mennyezetfesték. ajánlott beton, cement, gipszvakolatok, gipszkarton, fűrészporos tapé-
ták festésére.  graymix 40+ és 165+ színskála alapján készre színezve.

Vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, mérsékelten színezhető, lég- és páraáteresztő, magas fehérségű matt, feldolgozásra kész kiváló 
fedőképességű beltéri diszperziós fal- és mennyezetfesték. ajánlott beton, cement, gipszvakolatok, gipszkarton, fűrészporos tapé-
ták festésére.  graymix 40+ és 165+ színskála alapján készre színezve.

anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés Színcsoport ár

4l/vödör
360 l/raklap

90 vödör/raklap

4l/vödör
360 l/raklap

90 vödör/raklap

270 Ft/l 1080 Ft/vödör

Fehér

Fehér
40+

i.    

Fehér
40+

i.    

Fehér
40+

i.    

 650 Ft/l 2700 Ft/vödör

 790 Ft/l 3160 Ft/vödör

 950 Ft/l 3800 Ft/vödör

 460 Ft/l 3680 Ft/vödör

 600 Ft/l 4800 Ft/vödör

 760 Ft/l 6080 Ft/vödör

 400 Ft/l 6000 Ft/vödör

 540 Ft/l 8100 Ft/vödör

 700 Ft/l 10500 Ft/vödör

~24m2/vödör/2rtg.

~24m2/vödör/2rtg.

8l/vödör
336 l/raklap

42 vödör/raklap

8l/vödör
336 l/raklap

42 vödör/raklap

200 Ft/l 1600 Ft/vödör~48m2/vödör/2rtg.

~48m2/vödör/2rtg.

14/vödör
336 l/raklap

24 vödör/raklap

15/vödör
360 l/raklap

24 vödör/raklap

 175 Ft/l 2450 Ft/vödör~84m2/vödör/2rtg.

~84m2/vödör/2rtg.

~5-6 m2/liter / 2rtg.  

~5-6 m2/liter /2rtg.  

 870 Ft/l 3480 Ft/vödör

 1010 Ft/l 4040 Ft/vödör

 1170 Ft/l 4680 Ft/vödör

 1370 Ft/l 5480 Ft/vödör

 2070 Ft/l 8280 Ft/vödör

 3370 Ft/l 13480 Ft/vödör

 700 Ft/l 5600 Ft/vödör

 840 Ft/l 6720 Ft/vödör

 1000 Ft/l 8000 Ft/vödör

 1200 Ft/l 9600 Ft/vödör

 1900 Ft/l 15200 Ft/vödör

 3200 Ft/l 25600 Ft/vödör

 590 Ft/l 8850 Ft/vödör

 730 Ft/l 10950 Ft/vödör

 890 Ft/l 13350 Ft/vödör

 1090 Ft/l 16350 Ft/vödör

 1790 Ft/l 26850 Ft/vödör

 3090 Ft/l 46350 Ft/vödör

Fehér
40+

i.
ii.
iii.
iV.

Fehér
40+

i.
ii.
iii.
iV.

Fehér
40+

i.
ii.
iii.
iV.

4l/vödör
360 l/raklap

90 vödör/raklap
~32 m2/vödör/1rtg.

8l/vödör
336 l/raklap

42 vödör/raklap
~64 m2/vödör/1rtg.

15l/vödör
360 l/raklap

24 vödör/raklap
~120 m2/vödör/1rtg.

~6-8 m2/liter / 2rtg.  

Színezhetőség:  1% színező pasztával pasztell színkeben színezhető

Színezhetőség:  1% színező pasztával pasztell és közepes színárnyalatokban színezhető

áraink az áFá-t nem tartalmazzák!
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reNDSzerragaSzTÓk

graytex Standard

graytex Standard D

graytex extra

mikroszálerősített, fagyálló, nem éghető, jó tapadási paraméterekkel rendelkező, könnyen bedolgozható 
poralakú ragasztó fehér ePS lapok felragasztására, üvegszövetháló beágyazására és felületsimításra. Finom 
felületet képez. Bekeverési arány: ~6-8 liter tiszta víz / 25 kg por (1 zsák)

     anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés  ár

~3-4kg/m2 ragasz-
táshoz, ~3-4kg/m2 

tapaszoláshoz
~4 m2/zsák

25kg/zsák
1050kg/raklap,  
42 zsák/raklap

70 Ft/kg   1750 Ft/zsák

mikroszálerősített, fagyálló, nem éghető, kiváló tapadási paraméterekkel rendelkező, könnyen bedolgoz-
ható, emelt minőségű poralakú ragasztó fehér ePS lapok felragasztására, üvegszövetháló beágyazására és 
felületsimításra. enyhén durvább felületet képez. Bekeverési arány: ~6-8 liter tiszta víz / 25 kg por (1 zsák)

     anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés  ár

~3-4kg/m2 ragasz-
táshoz, ~3-4kg/m2 

tapaszoláshoz
~4 m2/zsák

25kg/zsák
1050kg/raklap,  
42 zsák/raklap

60 Ft/kg   1500 Ft/zsák

mikroszálerősített, fagyálló, nem éghető, kiváló tapadási paraméterekkel rendelkező, könnyen bedolgozha-
tó, emelt minőségű poralakú homlokzati kőzetgyapotlap (mW) ragasztó, üvegszövetháló beágyazására és 
felületsimításra, finomra glettelhető. Bekeverési arány: ~6-8 liter tiszta víz / 25 kg por (1 zsák)

     anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés  ár

~4-5kg/m2 ragasz-
táshoz, ~4-5kg/m2 

tapaszoláshoz
~3 m2/zsák

25kg/zsák
1050kg/raklap,  
42 zsák/raklap

105 Ft/kg   2625 Ft/zsák

graytex Stone

kőragasztó közepes és nagy felületű természetes elszíneződésre nem hajlamos kövek, kőlapok, greslapok, be-
tonlapok oldalfalra és betonaljzatra történő rögzítésére kül- és beltérben. oldalfalra történő rögzítésnél adott 
esetben kiegészítő mechanikai rögzítésre szükség lehet. Bekeverési arány: ~6 liter tiszta víz / 25 kg por (1 zsák)

     anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés  ár

~1,5-3,5 kg/m2/mm 
Fogadó felület,  

kőlap és a glettvas 
függvényében.

25kg/zsák
1050kg/raklap,  
42 zsák/raklap

135 Ft/kg   3375 Ft/zsák

*Pontos anyagszükséglet meghatározása próbafelhordással határozható meg, mert függ az alapfelülettől és a felhordás módjától is. áraink az áFá-t nem tartalmazzák!

rendszerragasztók 
szabályos ragasztási 
módozatai: 

Perem + pont
Teljes felületen 

történő ragasztás



giPSzeS PorTemékek

graytex glettelőgipsz

PorTermékek
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HiDegBurkoláSi ragaSzTÓk

graytex Base

graytex Flex

graytex ragasztógipsz

mikroszálerősített, fagyálló, jó tapadási paraméterekkel rendelkező, könnyen bedolgozható nagyobb hő- és 
statikai terhelésnek is ellenálló, fagyálló, hidraulikusan kötő ragasztóhabarcs kerámia- és mozaiklapok, csem-
pék ragasztásához.  osztályba sorolás: C1T Bekeverési arány: ~7 liter tiszta víz / 25 kg por (1 zsák)  
Bedolgozhatóság: ~2h rétegvastagság: max. 5 mm járhatóság: ~24h ~20 C-on

mikroszálerősített, fagyálló, kiváló tapadási paraméterekkel rendelkező, könnyen bedolgozható, flexibilis 
rugalmas, nagyobb hő- és statikai terhelésnek is ellenálló, fagyálló, hidraulikusan kötő ragasztóhabarcs 
kerámia- és mozaiklapok, csempék és kőporcelán (gres) lapok ragasztásához. osztályba sorolás: C2Te  
Bekeverési arány: ~7 liter tiszta víz / 25 kg por (1 zsák) . Bedolgozhatóság: ~2h rétegvastagság: max. 5 mm  
járhatóság: ~24h ~20 C-on

Felületi egyenetlenségek javítására, furatok, dűbelek helyének kitöltésére, beton, vasbeton falak glettelésére festés és 
tapétázás során alkalmazható. egyenletesen sima, festhető, tapétázható, kíválóan csiszolható felületet biztosító, magas 
páraáteresztő képességű nagy szilárdságú, környezetbarát, különösen nagy fehérségű, 0-10 mm-es vakoló-glettelő 
gipsz. Felhasználható repedések, kisebb vakolathibák kitöltésére, simításához, falon, mennyezeten felhasználható. 
Bekeverési arány: ~0,42-0,47 liter tiszta víz / 1 kg glettelőgipsz. a kész habarcs csomómentes masszává keverve alkalmazható. 
Nyitott idő: 60 perc felett. 

alkalmas gipszkarton lemezek tégla, beton, vasbeton, szilkát oldalfalakhoz történő ragasztására. magas 
páraáteresztő képességű, mikroszálerősített, nagyszilárdságú, környezetbarát ragasztógipsz.  
Bekeverési arány: ~0,42-0,47 liter tiszta víz / 1 kg ragasztógipsz. a kész habarcs csomómentes masszává keverve,  
5 perc pihentetés után még egyszer átkeverve alkalmazható. Nyitott idő: 60 perc felett; kötési idő: min. 3h

     anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés  ár

~1,5-3,5 kg/m2/mm 
25kg/zsák

1050kg/raklap,  
42 zsák/raklap

45 Ft/kg   1125 Ft/zsák
Fogadó felület, burkolólap  

és a glettvas függvényében.

     anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés  ár

~1,5-3,5 kg/m2/mm 
Fogadó felület, burkolólap  

és a glettvas függvényében.

25kg/zsák
1050kg/raklap,  
42 zsák/raklap

100 Ft/kg   2500 Ft/zsák

     anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés  ár

~0,9 kg/m2/mm
Fogadó felület, burkolólap  

és a glettvas függvényében.

20kg/zsák
840kg/raklap,  
42 zsák/raklap

165 Ft/kg   3300 Ft/zsák

     anyagszükséglet* kiadósság kiszerelés  ár

~3,5kg/m2 ~6 m2/zsák
20kg/zsák

840kg/raklap,  
42 zsák/raklap

125 Ft/kg   2500 Ft/zsák

áraink az áFá-t nem tartalmazzák!



HŐSzigeTelŐ lemezek

12 www.graymix.hu Graymix TermékismerTeTő árjeGyzék

jC-70

Vastagság m2/  db/  m3/  ár Vastagság m2/  db/  m3/  ár
       mm csomag csomag csomag (Ft/m2) mm csomag csomag csomag (Ft/m2)

10* 25 50 0,25 180 90* 3 6 0,225 1620
20* 12,5 25 0,25 360 100* 2,5 5 0,25 1800
30* 8 16 0,24 540 120* 2 4 0,24 2160
40* 6 12 0,24 720 140* 1,5 3 0,21 2520
50* 5 10 0,25 900 150* 1,5 3 0,225 2700
60* 4 8 0,24 1080 160* 1,5 3 0,24 2880
70* 3,5 7 0,245 1260 180* 1,5 3 0,27 3240
80* 3 6 0,24 1440 200* 1 2 0,2 3600

ePS 70 - expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, kis mértékben terhelhető, kéthéjú hideg tetőben, 
szarufák között, bentmaradó zsaluzatként. Hővezetési tényező: 0,040 W/mk. Táblaméret: 1000x500x (mm) 
köbméter ár: 18000 Ft/m3

jC-80

Vastagság m2/  db/  m3/  ár Vastagság m2/  db/  m3/  ár
       mm csomag csomag csomag (Ft/m2) mm csomag csomag csomag (Ft/m2)

10 25 50 0,25 188  90* 3 6 0,225 1692
20 12,5 25 0,25 376 100 2,5 5 0,25 1880
30 8 16 0,24 564 120 2 4 0,24 2256
40 6 12 0,24 752  140* 1,5 3 0,21 2632
50 5 10 0,25 940 150* 1,5 3 0,225 2820
60 4 8 0,24 1128 160* 1,5 3 0,24 3008
70 3,5 7 0,245 1316 180* 1,5 3 0,27 3384
80 3 6 0,24 1504 200* 1 2 0,2 3760

ePS 80 - expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.  
Hővezetési tényező: 0,038 W/mk. Táblaméret: 1000x500x (mm) 
köbméter ár: 18800 Ft/m3

jC-100

Vastagság m2/  db/  m3/  ár Vastagság m2/  db/  m3/  ár
       mm csomag csomag csomag (Ft/m2) mm csomag csomag csomag (Ft/m2)

10 25 50 0,25 225 90* 3 6 0,225 2025
20 12,5 25 0,25 450 100* 2,5 5 0,25 2250
30 8 16 0,24 675 120* 2 4 0,24 2700
40 6 12 0,24 900 140* 1,5 3 0,21 3150
50 5 10 0,25 1125  150* 1,5 3 0,225 3375
60* 4 8 0,24 1350 160* 1,5 3 0,24 3600
70* 3,5 7 0,245 1575  180* 1,5 3 0,27 4050
80* 3 6 0,24 1800 200* 1 2 0,2 4500

ePS 100 - expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez normál mértékben terhelhető padlókban, 
födémekben való alkalmazásra.  Hővezetési tényező: 0,036 W/mk. Táblaméret: 1000x500x (mm)  
köbméter ár: 22500 Ft/m3

jC-150

Vastagság m2/  db/  m3/  ár Vastagság m2/  db/  m3/  ár
       mm csomag csomag csomag (Ft/m2) mm csomag csomag csomag (Ft/m2)

10* 25 50 0.25 285 90* 3 6 0.225 2565
20* 12.5 25 0.25 570 100* 2.5 5 0.25 2850
30* 8 16 0.24 855 120* 2 4 0.24 3420
40* 6 12 0.24 1140 140* 1.5 3 0.21 3990
50* 5 10 0.25 1425 150* 1.5 3 0.225 4275
60* 4 8 0.24 1710 160* 1.5 3 0.24 4560
70* 3.5 7 0.245 1995 180* 1.5 3 0.27 5130
80* 3 6 0.24 2280 200* 1 2 0.2 5700

ePS 150 - expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez nagy mértékben terhelhető padlókban, födé-
mekben való alkalmazásra. Hővezetési tényező: 0,034 W/mk. Táblaméret: 1000x500x (mm)  
köbméter ár: 28500 Ft/m3

*a jelölt termékek szállítási határideje eltérhet az általános szállítási határidőktől.
! Polisztirol termékek árajánlat alapján elérhetőek egyedi, max. 1,00 x 1,30 x 4,00 m méretben! áraink az áFá-t nem tartalmazzák!
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jC-200

Vastagság m2/  db/  m3/  ár Vastagság m2/  db/  m3/  ár
       mm csomag csomag csomag (Ft/m2) mm csomag csomag csomag (Ft/m2)

XPS-T zártcellás polisztirol keményhab

Vastagság m2/  db/  m3/  ár Vastagság m2/  db/  m3/  ár
       mm csomag csomag csomag (Ft/m2) mm csomag csomag csomag (Ft/m2)

XPS T300 -  lépcsőzetes élkiképzéssel, 20mm esetén sima, 30mm-től ostyamintás felülettel, csekély vízfel-
vevő képességgel rendelkező nagy terhelésre igénybevehető, zárt sejtcella szerkezetű, extrudált polisztirol 
hőszigetelő lemez lapostetők, zöldtetők, pinceoldalfalak szigeteléséhez, ipari padlókhoz, esztrichekhez, 
többrétegű falszerkezetekhez. Hővezetési tényező: ~0,034 W/mk vtg. függvényében.  
Táblaméret: 1250x600x (mm)  köbméter ár: 43500 Ft/m3

kőzetgyapot

Vastagság m2/  db/  m3/  ár Vastagság m2/  db/  m3/  ár
       mm csomag csomag csomag (Ft/m2) mm csomag csomag csomag (Ft/m2)

20 7,2 12 0,144 790 120 1,2 2 0,144 4380
30 4,8 8 0,144 1185 140 1,2 2 0,168 5110
40 3,6 6 0,144 1580 150 1,2 2 0,18 5475
50 2,4 4 0,12 1975 160 1,2 2 0,192 5840
60 3 5 0,18 2190 180 1,2 2 0,216 6570
70 2,4 4 0,168 2555 200 0,6 1 0,12 7300
80 2,4 4 0,192 2920 220* 0,6 1 0,132 8030
100 1,8 3 0,18 3650 240* 0,6 1 0,144 8760

áraink az áFá-t nem tartalmazzák!

XPS-l zártcellás polisztirol keményhab

Vastagság m2/  db/  m3/  ár Vastagság m2/  db/  m3/  ár
       mm csomag csomag csomag (Ft/m2) mm csomag csomag csomag (Ft/m2)

20 15 20 0,3 870 60 5,25 7 0,315 2610
30 10,5 14 0,315 1305 80 3,75 5 0,3 3480
40 7,5 10 0,3 1740 100 3 4 0,3 4350
50 6 8 0,3 2175 120 2,25 3 0,27 5220

XPS-l 300 -  egyenes élkiképzéssel, 20mm esetén érdes, 30mm-től ostyamintás felülettel, csekély vízfelve-
vő képességgel rendelkező nagy terhelésre igénybevehető, zárt sejtcella szerkezetű, extrudált polisztirol 
hőszigetelő lemez vakolt homlokzatok, hőhidak, bentmaradó zsaluzatok, lábazatok és külső falak hőszige-
telésére. Hővezetési tényező: ~0,034 W/mk vtg. függvényében. Táblaméret: 1250x600x (mm)  
köbméter ár: 43500 Ft/m3

ePS 200 - expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez különösen nagy mértékben terhelhető pad-
lókban, födémekben való alkalmazásra. Hővezetési tényező: 0,033 W/mk. Táblaméret: 1000x500x (mm)  
köbméter ár: 32500 Ft/m3

10* 25 50 0,25 325 90* 3 6 0,225 2925
20* 12,5 25 0,25 650 100* 2,5 5 0,25 3250
30* 8 16 0,24 975 120* 2 4 0,24 3900
40* 6 12 0,24 1300 140* 1,5 3 0,21 4550
50* 5 10 0,25 1625 150* 1,5 3 0,225 4875
60* 4 8 0,24 1950 160* 1,5 3 0,24 5200
70* 3,5 7 0,245 2275 180* 1,5 3 0,27 5850
80* 3 6 0,24 2600 200* 1 2 0,2 6500

20 15 20 0,3 870 60 5,25 7 0,315 2610
30 10,5 14 0,315 1305 80 3,75 5 0,3 3480
40 7,5 10 0,3 1740 100 3 4 0,3 4350
50 6 8 0,3 2175 120 2,25 3 0,27 5220

miNeral Wool* 20-50 mm és 60-240 mm - műgyanta kötőanyagú, teljes keresztmetszetében víztaszító 
(hidrofobizált), kiváló páraáteresztő képességű kőzetgyapot tábla külső falak homlokzati hőszigetelő rend-
szereihez. Hővezetési tényező: 20-50mm 0,038 W/mk 60-220mm 0,036 W/mk. Táblaméret: 1000x600x (mm)  
köbméter ár: 20-50mm 39500 Ft/m3; 60-240mm 36500 Ft/m3
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rÖgzÍTŐelemek

Hossz ár (Ft)/db ár (Ft)/kiszerelés
115 140 14000
135 160 16000
155 195 19500
175 215 21500
195 255 25500
215 295 29500
235 325 32500
255 385 38500
275 450 45000
295 495 49500

 25 2500

 40 4000

 10 5000

 
 39500 39500

080 135 13500
100 155 15500
120 175 17500
140 195 19500
160 215 21500
180 245 24500
200 265 26500

95 80 8000
115 85 8500
135 95 9500
155 105 10500
175 120 12000
195 135 13500
215 160 16000
235 195 19500
255 250 25000
275 285 28500
295 315 31500

75 60 12000
95 65 13000
115 70 14000
135 75 15000
155 80 16000
175 90 18000
195 100 20000
215 125 25000
235 150 30000

90 80 16000
110 85 17000
130 90 18000
150 100 20000
170 125 12500
190 150 15000
210 200 20000
230 225 22500

STr u 2g
Univerzális csavaros dűbel  
önsüllyesztő és felületszerelt  
alkalmazásra. (100 db/doboz)

TiD-T
Univerzális, acél beütőszeges dűbel.  
75-155: 200 db/doboz;  
175-295: 100 db/doboz)

TiDS
Tűzálló fém hőszigetelés rögzítő elem.  
(250 db/doboz)

PV 30  Összekötő elem lábazati 
indítóprofilokhoz. (100 db/doboz)

ND-k beütődübel 
(100 db/doboz)

Spiraldübel 
egyszerű rögzítési lehetőség polisztirol 
hőszigetelő rendszerre 5kg-ig. 
(10 db/doboz)

TiDS T 80  Tányér.  
(250 db/doboz)

STr-rondelle ePS Polisztirol pogácsa 
süllyesztett szereléshez. (100 db/doboz)

STr-rondelle mW ásványgyapot pogácsa 
süllyesztett szereléshez. (100 db/doboz)

STr-Stopfen Polisztirol dugó felületi  
szerelés esetén. (500 db/doboz)

STr-tool 2gS Telepítő szerszám.  
(1 db)

H1 eco
Nagy teljesítményű acél feszítő- 
elemes, univerzális beütődűbel.  
(100 db/doboz)

H3
Nagy teljesítményű 
műanyagbeütőszeges dübel.  
(100 db/doboz)

NTk u
Forradalmian új, műanyagbeütőszeges 
teleszkópdübel. (90-150: 200 db/doboz; 
170-230: (100 db/doboz)

VT 90 kiegészítő tányér kőzetgyapot 
lapokhoz. (200 db/doboz)

SBl 140 plus kiegészítő tányér a lamellás 
ásványgyapot lapokhoz. (200 db/doboz)

miért fontos a megfelelő dübel alkalmazása?
az épületek elött elhaladó viharos szél keltette légnyomáskülönbség 
olyan erős szívóhatást eredményezhet, ami képes letépni egy szak-
szerűtlenül kivitelezett homlokzati hőszigetelő rendszert. a szél szívó-
hatását és a folyamatos légmozgás okozta vibrációt, valamint a mat-
raceffektus okozta mozgásokat enyhítendő szükséges a dübelezés. 
0-8 méterig, 8-20 méterig és 20-100 méterig magassági szinteket 
különböztetünk meg, ahol különböző értékekkel számolva választjuk 
ki a dűbelek típusát, és szükséges darabszámát. a megfelelő dűbel ki-
választásához keresse területileg illetékes kollégáinkat, szükség esetén 
kérje kihúzási próba elvégzését!

iDk-T 8/60 x 75
műanyag beütőszeges dűbel.  
(200 db/doboz)

8,0/

áraink az áFá-t nem tartalmazzák!

Hossz ár (Ft)/db ár (Ft)/kiszerelés
 105 21000

 165 33000

75 45 9000
95 47 9400
115 50 10000
135 55 11000
155 60 12000
175 65 13000

75 75 15000
95 80 16000
115 85 17000
135 90 18000
155 95 19000
175 100 10000
195 170 17000
215 200 20000
235 240 24000
255 260 26000
275 280 28000
295 300 30000

80 80 20000
110 85 21250
140 90 22500
170 100 25000
200 1 10 27500
250 175 43750
300 200 50000

 65 16250

210-150 4750 4750
260-200 5500 5500
310-250 8250 8250
450-400 13250 13250

3 25 2500
5 30 3000
8 35 3500
10 40 4000
15 45 4500

 30 3000

6x60 35 3500

8x75 55 5500

 250 2500
  

Spezialbohrer karát fúrószár.              
(1 db)

aS  3 
Távtartó elemek a lábazati indító- 
profilok szakszerű szereléséhez.  
(100 db/doboz)

STr H
Prémium kategóriájú dűbel fa- és 
gipszrost felületekhez és fémlemezre. 
(100 db/doboz)
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reNDSzerkiegéSzÍTŐk

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

 2,5fm/szál 150 Ft/fm 375 Ft/szál

PVC hálós élvédő 10x10

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

 2,5 fm/szál 300 Ft/fm 750 Ft/szál

Ívesíthető hálós élvédő

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

 2,5fm/szál 2200 Ft/fm 5500 Ft/szál

Homlokzati dilatációs e-profil

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

 2,5fm/szál 2200 Ft/fm 5500 Ft/szál

Homlokzati dilatációs V-profil

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

 1,4fm/szál 350 Ft/fm 490 Ft/szál

Nyílászáró csatlakozó profil

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

 2,5fm/szál 350 Ft/fm 875 Ft/szál

Szemöldökprofil vakolható cseppentővel

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

 2,5 fm/szál 300 Ft/fm 875 Ft/szál

Szemöldökprofil látszó cseppentővel

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

 2,5fm/szál 175 Ft/fm 438 Ft/szál

alu hálós élvédő

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

 25 fm/tekercs 290 Ft/fm 7250 Ft/tekercs

állítható szögű sarokvédő

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

50 m2/tekercs 260 Ft/m2 13000 Ft/tekercs

165g/m2

üvegszövet háló

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

 50 m2/tekercs 235 Ft/m2 11750 Ft/tekercs

145g/m2

kiszerelés egységár ár/kiszerelés

 2,5fm/szál 85  Ft/fm 213 Ft/szál

Sarokvédő alu profil 25x25x2500 Szélesség egységár ár/kiszerelés

 50 mm 300 Ft/fm 750 Ft/szál
 60 mm 330 Ft/fm 825 Ft/szál
 70 mm 360 Ft/fm 900 Ft/szál
 80 mm 400 Ft/fm 1000 Ft/szál
 100 mm 500 Ft/fm 1250 Ft/szál
 120 mm 600 Ft/fm 1500 Ft/szál
 140 mm 700 Ft/fm 1750 Ft/szál
 150 mm 750 Ft/fm 1875 Ft/szál
 160 mm 800 Ft/fm 2000 Ft/szál
 180 mm 1000 Ft/fm 2500 Ft/szál
 200 mm 1200 Ft/fm 3000 Ft/szál

alu indítóprofil

kiszerelés: 2,5 fm/szál

áraink az áFá-t nem tartalmazzák!

kiegészítő rendszerelemek ePS és mW rendszerekhez
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általános szállítási és értékesítési feltételek

jelen „általános szállítási és értékesítési feltételek” érvényesek valamennyi jelen és jövőbeli 
szállításra és szolgáltatásra, kivéve, ha az érintett felek ezek alkalmazásától kifejezetten és 
írásban rögzítetten eltérnek. ezen árjegyzék 2014. április 14-től hatályos. ezzel minden érin-
tett vonatkozásban a korábbi gyártói árközlés és ászF (általános szerződési Feltételek) 
hatályát veszti. Termékeink, illetve szolgáltatásaink felhasználási módját, célját a Graymix 
Hungária kft. alaphelyzetben nem ellenőrzi, és a nem rendeltetésszerű felhasználásból 
eredő károkért és egyéb anyagi igényekért felelősséget nem vállal. az alábbi feltételek a 
Graymix Hungária kft. részére megküldött megrendelés, részére történő megküldésével a 
Vevő által elismertnek minősülnek, megjegyezve, hogy kizárólag szerződött Partnereinket 
szolgáljuk ki!

1. árak

eltérő megállapodás hiányában az árak a Graymix Hungária kft. érvényes árlistájában, 
illetve a szerződésben rögzített árak. a vételár megfizetése a szerződésben, illetve a meg-
rendelésben rögzített feltételekkel történik. a Termékjegyzékben szereplő árak a Vevő által 
megadott szállítási címre leszállítva*, vagy Graymix Hungária kft. telephelyen (Dunaharasz-
ti) történő átvétel esetén értendők. (*: ld. szállítási feltételek)

megrendelések, teljesítési határidő

megrendelések és azok visszaigazolásai kizárólag írásban érvényesek. Telefonon adott 
megrendelést nem fogadunk el. a megrendelések leadása a kiadott megrendelő lapon 
(mely letölthető a www.graymix.com weboldalról, vagy másolható a Graymix ter-
mékismertető árjegyzék 18. oldaláról), minden esetben írásban történik. amennyiben 
Vevő egyedi projekt megállapodással rendelkezik, a projekt megnevezését, illetve a szál-
lítási adatokat minden esetben kötelező feltüntetni a megrendelőlapon. ennek elmara-
dása esetén az eltérő árakkal kapcsolatban reklamációt elfogadni nem áll módunkban.  
megrendelés leadása:

• Faxon: +36 (24) 531 004

•  Honlapunkon történő regisztráció után az „online megrendelő lap” segítségével.

• A megrendeléseket a visszaigazoláson, illetve a Szerződésben feltüntetett feltételekkel 
teljesítjük. egy rendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha az általunk írásban visszaiga-
zolásra került.

 a visszaigazoláson, illetve a szerződésben a várható szállítási határidő kerül feltüntetés-
re, azonban igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül teljesíteni. a tényleges szállítási 
határidő a rendelési mennyiség és a gyártói kapacitás függvénye. amennyiben az eltér a 
visszaigazolásban feltüntetett határidőtől, Vevőt arról értesítjük. a szállítási határidővel kap-
csolatos adatközlések a megrendelés visszaigazolásáig tájékoztató jellegűek.

Vevő köteles a számára megküldött visszaigazolást ellenőrizni. amennyiben annak tar-
talmával kapcsolatban a visszaigazolást követő munkanap végéig írásban kifogás nem 
érkezik, az immár a Vevő által kezdeményezett megrendelésnek tekinthető és eladó a 
visszaigazolás szerinti szállítást véglegesnek; Vevő által ellenőrzöttnek; Vevő által vissza-
vonhatatlanul elfogadottnak tekinti, mellyel kapcsolatban a későbbiekben reklamációt 
nem fogad el.

ajánlattétel esetén, az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap. 

Vevő tudomásul veszi, hogy raktáron nem található áruinkra vonatkozó megrendelés ese-
tén az árut egyedileg rendeljük meg, ebben az esetben Vevő megrendelését a visszaigazo-
lásunkat követően, egyoldalúan nem módosíthatja, attól nem állhat el.

2. Szállítási feltételek

Térítésmentesen vállaljuk a megrendelőn, illetve a szerződésben megjelölt szállítási cím-
re a polisztirol hőszigetelő anyagok leszállítását minimum 30 m3 feletti rendelés esetén, 
valamint vegyes szállítmány esetén nettó 250 000 Ft rendelési érték felett. minden ettől 
eltérő rendelési mennyiségnél, illetve több lerakási/szállítási cím esetén fuvarozási díj kerül 
felszámolásra Vevő felé. a fuvardíj költsége szállítási címenként egyedi fuvardíjajánlat alap-
ján kerül visszaigazolásra, s kerül kiszámlázásra. amennyiben Vevő az ajánlattól kedvezőbb 
fuvardíj mellett tudja megoldani a 30 m3 alatti mennyiségek elszállítását, úgy Gyártó a kial-
kudott áron biztosítja a dunaharaszti telephelyéről történő elszállítás lehetőségét.

az áru átvétele idejére Vevő köteles gondoskodni az átvétel helyén az átvételre felhatalma-
zott személy jelenlétéről, illetve a lerakodáshoz szükséges munkaerőről, az esetleg szük-
séges gépekről, és azok szakszerű kezelését biztosító személyzetről. eladó fuvarozója a 
rakfelület széléig kötelezhető az anyag mozgatására.

az áruátvétel során Vevő köteles a gyári csomagolás és az áru minőségét, mennyiségét és 
sértetlenségét ellenőrizni, a csomagokat és árukat darabszámra átvenni, melynek elvégzését 
a szállítólevélen aláírásával igazolja. a sérült csomagolásról, vagy áruról Vevő köteles az átvé-
tel helyén a fuvarozóval szembeni igény érvényesítésére alkalmas jegyzőkönyvet felvenni, és 
azt a fuvarozóval, Vevő székhelyén történt átvétel esetén pedig az árut átadó személlyel (gép-
kocsivezetővel) kell aláíratni. amennyiben Vevő ezt elmulasztja, a bekövetkezett mennyiségi, 
minőségi hibáért, illetve kárért Graymix Hungária kft.-t felelősség nem terheli. 

rejtett hiba esetén Vevő a hiba észlelését követően haladéktalanul köteles eladó részére 
írásban részletes tájékoztatást adni, kitérve a hibára és annak körülményeire.

a kárveszély az áru átadásával száll át a Vevőre.

Vevő köteles az átvett árut szakszerűen szállítani, tárolni és rendeltetésének megfelelően, a 
technológiai utasítások figyelembe vétele mellett felhasználni, beépíteni; továbbértékesítés 
esetén pedig ezek fontosságára a figyelmet felhívni.

eladó vállalja, hogy hibás teljesítés esetén eladó vagy az építőanyag értékét megtéríti, vagy 
azt kicseréli.

3. göngyölegkezelés

minden raklapos termék után nettó 2000 Ft+áfa/# raklap betéti díjat számolunk fel, továb-
bá 900 Ft+áfa/# csomagolási költség és 500 Ft+áfa/# raklaphasználati díjat számítunk fel. 
az ily módon átadott raklapokat az alábbi feltételek szerint vásároljuk vissza: – Telephe-
lyünkre Vevő által visszaszállítva nettó 2000,- Ft/raklap, amennyiben a visszaszállításról mi 
gondoskodunk nettó 1500,- Ft/raklap. – raklapokat kizárólag a nevünkre, illetve a részünkre 
kiállított szállítólevélen veszünk át, melyen pontosan feltüntetendő a darabszám. ennek 
elmulasztása esetén a raklap nem kerül jóváírásra. – kizárólag ép, sérülésmentes, eUr szab-
vány szerinti raklapokat veszünk vissza.

4. egyedi kedvezményes ár

indokolt esetben Vevővel írásban határozott időre szóló egyedi kedvezményes árban álla-
podhatunk meg. az időszakos megállapodás érvényességi ideje a megállapodást követő 
naptól a meghatározott napig – de maximum a tárgyhó utolsó napjáig – érvényes. az ér-
vényességi időn belül leadott rendelések a kedvezményes áron kerülnek leszámlázásra.

az egyedi megállapodások meghosszabbítására minden esetben a területi képviselővel 
történt egyeztetés után írásban kerülhet sor. a kedvezmény utólagosan, visszamenőleg 
nem érvényesíthető.

5. Számlázás

számlázás és fizetés az abban meghatározott feltételek szerint történik. számlareklamációt 
a számla kézhezvételének napjától számított 15 napon belül fogadunk el.

6. Színes termékek utánrendelése

amennyiben Társaságunktól pótlásra van szükség, a megrendelésen minden esetben fel-
tüntetendő, hogy a megrendelés pótlásra vonatkozik! Ugyancsak feltüntetendő, amennyi-
ben ismeretes Vevő megrendelője (végfelhasználó), illetve az eredeti anyag keverésének 
dátuma. a fenti szabályok be nem tartásából eredő károkért Társaságunkat felelősség nem 
terheli.

színes termékek esetében, ha a megrendelés nem egyszerre, egy tételben történik, a 
különböző gyártású termékek használatából adódóan a színárnyalatbeli eltérések elke-
rülhetetlenek. ebben az esetben – nem egyszeri megrendelés esetén – a színárnyalatbeli 
eltérésekért Graymix Hungária kft. felelősséget nem vállal.

7. minőség

Garantáljuk, hogy az általunk értékesített termékek a hatályos szabvány előírásnak meg-
felelnek, és minőségi bizonyítvánnyal rendelkeznek. Felek megállapodnak, hogy minőségi 
kifogások esetén a minőségvizsgálatot szakértő végzi, melynek költségét a szakértői vé-
lemény figyelembevételével a hibás fél viseli. közösen kért szakértői vizsgálat díját felek 
egyenlő arányban fizetik meg. amennyiben Vevő a leszállított anyaggal kapcsolatban a 
szállításból eredő minőségi, vagy mennyiségi reklamációval kíván élni, abban az esetben 
a szállítólevél mellé jegyzőkönyvet is mellékelni kell, amit Vevő mennyiségi reklamáció ese-
tén az átadástól számított 2 napon belül, minőségi reklamáció esetén a hiba észlelése után 
24 órán belül köteles a részünkre eljuttatni.

a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 1) a szállítólevél számát, 2) a reklamált anyag pontos 
nevét, 3) a reklamáció okát, 4) a szállító autó rendszámát, 5) a gépkocsivezető nevét, alá-
írását és bélyegzőjét, ill. 6) a reklamációt benyújtó cég pontos adatait. minőségi kifogás 
esetén saját döntésünk alapján a hibás árut kicseréljük, vagy azokra árengedményt adunk. 
mennyiségi és minőségi hiba következtében fennálló kártérítési felelősségünk a közvetett 
károkra és elmaradt hasznokra nem terjed ki. 

8. Vis major

amennyiben szerződéses kötelezettségeinket vis major okából, vagy olyan egyéb okból, 
amely nem áll hatalmunkban, mint például természeti katasztrófák, háborús események, 
kormányintézkedések, közlekedés összeomlása, beszállítók kiesése, stb. nem tudjuk határ-
idő szerint teljesíteni, abban az esetben szerződési kötelezettségünk az akadály megszű-
néséig szünetel.

Vevő elállhat a szerződéstől, ha a szállítás vis major vagy más elháríthatatlan akadály, így 
például a szállítmányok elakadása vagy a termelés leállítása miatt lehetetlenné válik. ilyen 
esetben a Vevőnek nem állhat fenn a késedelemből vagy az elállásból eredően kártérítési 
igénye. 

Vis major bekövetkezése esetén Felek 15 (tizenöt) naptári napon belül kötelesek értesíteni 
egymást.

9.  egyéb feltételek

Vevő tudomásul veszi, hogy eladó Vevő részére külön csomagolási díjat számít fel azon 
építőanyagok esetében, melyeknek gyártója ezt eladónak is felszámítja. eladó erről Vevőt 
tájékoztatni köteles.

amennyiben az „általános szállítási és értékesítési feltételek” egyes rendelkezései részben vagy 
egészben érvénytelenek lennének, ez a tény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. 

Dunaharaszti, 2014. április 14.
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Megrendelés megrendeles@graymix.hu
Fax: +36 24 531 004

Szállító:  Graymix Hungária kft., 2330 Dunaharaszti, Bláthy Ottó u. 11.
ügyintézés:  Telefon: +36 24 531 003; mobil: +36 30 598 0695, +36 30 598 3202

megreNDelŐ* (cégnév):
TeleFoNSzám*: FaXSzám*:

ProjekT megNeVezéSe:
áTVeVŐ NeVe*: TeleFoNSzám*:                 

száLLÍTás*:  saját szállítás q szállítást kérek q

száLLÍTási CÍm*:

                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . város  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . utca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  házszám

kérT száLLÍTási HaTáriDő:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . év . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nap

meNNyiSég SzÍNkÓD Termék megNeVezéSe

BeHajTási kOrLáTOzás* (kérjük a megfelelő mezőket megjelölni, illetve kitölteni)

súlybeli korlátozás:  nincs q 3,5 tonna q 12 tonna q

időbeli korlátozás:  nincs q van q _ _ : _ _  órától _ _ :  _ _ óráig

DáTUm:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . év. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hó  . . . . . . . . . . . . . .nap

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 megrendelő cégszerű aláírása
 P.H.
meGjeGyzés:

*amennyiben bármely adat hiányzik, a rendelést nem tudjuk teljesíteni.

meNNyiSégi 
egySég
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mely rendszer az alábbi elemekből áll:

-  grayTHerm ePS 80 homlokzati polisztirol lap / graymix Hungária kft. által forgalmazott   
homlokzati kőzetgyapot lap

- graymiX Hungária kft. által forgalmazott üvegszövetháló
- grayTeX STaNDarD / grayTeX eXTra ragasztótapasz
- graymiX Hungária kft. által forgalmazott – gyártói ajánlás szerinti – rögzítőelem.
- graymiX ProSTar PluSz/ProSTar PluSz SzilikoN vakolatalapozó
- graymiX Coral/Coral luX / Coral SzilikoN/Coral luX SzilikoN vakolat,

valamint a kivitelezés során a nevezett termékhez tartozó gyártói utasítások és a rendszerre vonatkozó engedélyekben  
foglaltak maradéktalan betartása mellett. (a rendszerleírás szerinti kivitelezésért a kivitelező felel.)

A Graymix Hungária Kft. szavatolja, hogy a hőszigetelő rendszer az átadáskor megfelelő minőségű, megfelelt a gyári és vizsgáló szerve-
zetek által előírt, és megadott követelményeknek. 

Garanciális igény esetén a bejelentést írásban kell megtenni a gyártónak címzett ajánlott tértivevényes levélben, melynek tartalmaznia 
kell a vásárlást igazoló számla/számlák másolatát a rendszer összes összetevőjéről, a kivitelezés számlamásolatát, a jótállási nyilatkoza-
tot, valamint az építési napló vonatkozó részének másolatát. 49/2003(VII.30) GKM rendelet értelmében a gyártó a helyszínen jegyző-
könyvet vesz fel, kivizsgálja a bejelentést.

Rendszeridegen elemek felhasználása a jótállás érvényének elvesztését eredményezi!

A jótállás nem vonatkozik tervezési- és kivitelezési hibákból, alkalmazástechnikától való eltérésből, nem rendeltetésszerű használatból, 
extrém időjárási körülményekből eredő, vagy tűzeset miatti károkra.

a graymix Hungária kft.

10 év
termék szavatosságot  

vállal a

grayTHerm HomlokzaTi HŐSzigeTelŐ reNDSzerre  
(ePS / mW / ePS+mW),

a bejelentő adatai:

A vevő neve (természetes vagy jogi személy):

A vevő lakcíme, székhelye:

Termék megnevezése:

Számlaszáma, a számla kiállításának dátuma:

A forgalmazó/kereskedő aláírása (p. h.):
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lábazati- és díszítővakolat minták

gT 1,5 mm Natural színes márványzúzalék gS 1,5 mm Starlight metálszínezett márványzúzalék

gD 1,5 mm színezett márványzúzalék

Vakolatstruktúra minták

1,5 ill. 2 mm Coral Lux 
kapart struktúra

Rollgray  
hengervakolat

1,5, ill. 2 mm Coral  
gördülőszemcsés 
körkörös struktúra

1,5, 2, ill 3 mm Coral  
gördülőszemcsés 
függőleges struktúra

1,5, 2, ill 3 mm Coral  
gördülőszemcsés 
vízszintes struktúra

GD106 GD107 GD108GD101 GD102 GD103 GD104 GD105 GD109 GD110

GD114 GD115 GD116GD111 GD112 GD113 GD117 GD118 GD119 GD120

GD122 GD123 GD124GD121 GD130GD125 GD126 GD127 GD128 GD129

GD131 GD132 GD138 GD139 GD140GD133 GD134 GD135 GD136 GD137

GD141 GD142

GT404GT401 GT402 GT403

GT405 GT406 GT407 GT408

GT412GT409 GT410 GT411

GS509GS506 GS507 GS508

GS510 GS511 GS512 GS513

GS514 GS515

a színek nyomdai úton történő megjelenítése a valós színárnyalatoktól eltérhet, ezért a színhelyességért felelősséget nem vállalunk.
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Hőszigeteljen egyszer és 
mindenkorra... rendszerben!
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